
 

1 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.    9/8-11-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ 
όροφοσ),  ςτισ  οκτϊ (8) του μθνόσ Νοεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα  Σετάρτθ και ϊρα 14.15, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 
124011/4477/2-11-2017 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

 
Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία  4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ  5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 
6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10. Σιαράβασ Κων/νοσ 
11.Τςιάρα Σταυροφλα  12. Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
16.Μπάγιασ Μιχαιλ  17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 21.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 25.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 26.Πάικασ Σπυρίδων 
27.Κωνισ Δθμιτριοσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Ζάκασ Γεϊργιοσ  30.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ  33.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 34.Ζικοσ Νικόλαοσ  35.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ  36.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ,Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων  
2.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4. Βαγγελισ Απόςτολοσ 5. Γκεςοφλθσ Ηλίασ 6. Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 7. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 
8. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν  
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και 
Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, 
κζμα: 

 

Ιζμα 3 
ο 

======== 
υηιτθςθ ςχετικά με τα διόδια ςτουσ οδικοφσ άξονεσ. 

 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ τθσ 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 
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3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν από 6/11/2017 ειςιγθςθ  του επικεφαλισ τθσ παράταξθσ «ΑΡΚΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΚΡΟ» κου Ζικου Νικόλαου,  

όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..125482/4553/6-11-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 66 ςτο φάκελο 2/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων (ςυνθμμζνα με α/α: 67 ςτο φάκελο 2/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Π..) 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 

(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 
(απόφαςθ: 9/47/8-11-2017 ) 

Σθν ζκδοςθ ψθφίςματοσ με το κάτωκι περιεχόμενο, ιτοι: 

1. Ωσ προσ τθν Εγνατία Οδό και μζχρι να καταςτεί λειτουργικό το παράλλθλο εκνικό οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να λειτουργιςει 

νζοσ ςτακμόσ διοδίων εντόσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Εγνατία οδό. τθν περίπτωςθ λειτουργίασ του για τουσ μόνιμουσ 

κατοίκουσ και όςοι δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά εντόσ των ορίων τθσ Π.Ε. Κωαννίνων, να υπάρχει απαλλαγι από 

καταβολι διοδίων.  

2. τουσ υπάρχοντεσ ςτακμοφσ διοδίων (Εγνατίασ οδοφ, Κονίασ οδοφ, υποκαλάςςιασ ηεφξθσ Ακτίου- Πρζβεηασ) κα πρζπει να 

εφαρμοςτεί εκπτωτικι πολιτικι χρζωςθσ για μόνιμουσ κάτοικουσ, μακροχρόνια ανζργουσ, για όςουσ επαγγελματίεσ 

μετακινοφνται ςυχνά και δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ Ηπείρου. Ειδικά για τθ ηεφξθ Ακτίου- Πρζβεηασ πρόςκετθ μζριμνα 

πρζπει να λθφκεί και για τουσ μετακινοφμενουσ αγρότεσ- κτθνοτρόφουσ, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι Ακτίου.  

3. Ζθτείται να κακιερωκεί αναλογικι – θλεκτρονικι χρζωςθ, λαμβανομζνων υπόψθ των αναγκϊν των μονίμων κατοίκων, των 

επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Θπειρο και χρθςιμοποιοφν τακτικά τουσ ανωτζρω οδικοφσ άξονεσ και τθν 

υποκαλάςςια ηεφξθ. 

4. Ζθτείται θ επανεξζταςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ για τα φορτθγά αυτοκίνθτα, οφτωσ ϊςτε να είναι ελκυςτικι θ χριςθ των 

οδικϊν αξόνων εκ μζρουσ τουσ  

5. Σζλοσ, προτείνεται  ζνταςθ των διαπραγματεφςεων για τθ μείωςθ του κόςτουσ των διοδίων τθσ γζφυρασ Ρίου –Αντιρρίου 

 

ΜΕΚΟΨΗΦΟΤΝ: 

1.Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ςφμφωνα με τθν τοποκζτθςι τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, προτείνει: 

  1
ον

: Να ματαιωκεί θ καταςκευι των νζων διοδίων 

2
ον

: Να ακυρωκεί κάκε ςυμφωνία, που εκχωρεί τουσ οδικοφσ άξονεσ ςτουσ ιδιϊτεσ 

3
ον

: Να ςταματιςει θ διαδικαςία παραχϊρθςθσ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία  

          4
ον

: Να καταργθκοφν όλα τα διόδια ςτουσ οδικοφσ άξονεσ όλθσ τθσ χϊρασ, και 

5
ον

: Να γίνουν όλα τα ζργα υποδομισ λαϊκι περιουςία, ϊςτε να κυκλοφορεί ελεφκερα και με αςφάλεια ο λαόσ,   χωρίσ να 

πλθρϊνει χαράτςια, να μθν ξαναπλθρϊνει δθλαδι ο λαόσ για δθμόςια ζργα που ζχει ιδθ φορολογθκεί 
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2.Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΚΡΟ», θ οποία μζςα από τθν τοποκζτθςθ του επικεφαλισ τθσ, προτείνει:  

1.Προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ με κατάκεςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ςαν Περιφζρεια, με ςκοπό να αποτραπεί  θ 

καταςκευι  ι το άνοιγμα των νζων διοδίων 

      2. Για κανζναν λόγο διόδια, πλθν αναλογικϊν διοδίων κι αυτά με ελάχιςτο κόςτοσ για τουσ διερχομζνουσ.  

      3.Και ξεκάκαρα, οφτε διαπραγμάτευςθ, οφτε επαναδιαπραγμάτευςθ, αλλά κατάργθςθ των διοδίων.  

      4.Σα τζλθ κυκλοφορίασ που πλθρϊνουμε και οι εξοντωτικοί φόροι να εξυπθρετιςουν και τθ ςυντιρθςθ των δρόμων, και ό,τι   

χρειάηεται για τουσ ανκρϊπουσ να περνάνε ελεφκερα» 

 

 

3.Η παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ πρόταςθ τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ: 

Α. Για τα διόδια τθσ Εγνατίασ οδοφ κεωρϊντασ : 

 α) ότι θ Εγνατία οδόσ χρθματοδοτικθκε ςαν δθμόςιο ζργο με τα χριματα των φορολογουμζνων,  

β) ζχοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που κακιςτοφν ςιμερα τθν ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΕ κερδοφόρα με τα υπάρχοντα διόδια 

Αποφαςίηουμε και απαιτοφμε: 

1. Να μθν επιτρζψουμε να ξεπουλθκεί ο δρόμοσ ςε ιδιωτικά-τραπεηικά κερδοςκοπικά ςυμφζροντα 

2.  Να μθν επιτρζψουμε να μπουν διόδια ςτο Δροςοχϊρι 

3.  Να μειωκοφν τα υπόλοιπα διόδια (όπωσ τθσ Σφριασ) ςε πρϊτθ φάςθ αντιςτακμίηοντασ τα κζρδθ τθσ ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΕ 

Για να διεκδικιςουμε τα ανωτζρω καλοφμε ςε ςφςκεψθ φορείσ, υλλόγουσ, Διμουσ, κλπ. 

   Β. Για τθν Ιόνια οδό 

Σα διόδια είναι δυςβάςτακτα για τουσ εργαηόμενουσ. Αμφιςβθτϊντασ τα οικονομικά ςτοιχεία και το κόςτοσ αποπλθρωμισ 

αποφαςίηουμε να ςυςτακεί εξεταςτικι επιτροπι 

   Γ.  Να ςταλεί επιςτολι-διαμαρτυρία ςτο Τπεραςτικό ΚΣΕΛ με απαίτθςθ για δραςτικι μείωςθ των ειςιτθρίων λόγω τθσ χριςθσ   

Εγνατίασ και Ιόνιασ οδοφ 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ          
            Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 

Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
 

 
Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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