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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  9/17-9-2018  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, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  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  
δεκαεπτά (17) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 124418/3681/11-9-
2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  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. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ  6.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Τφρου – Οφηα 
Αναςταςία (Νατάςςα),13. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα 
Βαςιλικι 18.Γοφςθσ Χριςτοσ 19.Βαςιλάκθσ Περικλισ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 22.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 23.Πάικασ Σπυρίδων 
24.Ζάψασ Γεϊργιοσ 25.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 26.Ζάκασ Γεϊργιοσ 27.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ)28. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 29.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ     

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Σπυρζλθσ Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
2.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 5. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 7.Ντάλλασ Ιωάννθσ 8.Κωνισ Δθμιτριοσ 9.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 10.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ),  
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 Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ  
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ, εκπρόςωποι ςυλλογικϊν φορζων ενδιαφερομζνων για τα κζματα κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

     
 
            Θζμα 3

ο
  

                            ======== 
                  χετικά με τισ Ζδρεσ Ε.Δ.Χ.  Π.Ε. Άρτασ 

 
 
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 του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

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. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Αϋ82/10-4-2012) ϋϋΡυκμίςεισ Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν,  Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων 

κι άλλεσ διατάξεισ ϋϋ  και ειδικότερα  τισ διατάξεισ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 83, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παράγραφο 2
α
 του 

άρκρου 14 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/30-3-2018 τ.Α) 
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5. Σθν αρικμ. 8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεφχοσ Β’), απόφαςι του  «Περί κακοριςμοφ των εδρϊν – διοικθτικϊν μονάδων ΣΑΞΙ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 83 του Ν. 4070/2012 (Α 82)» . 

6. Σθν αρικμ.  6/51/07-09-2016 (ΦΕΚ 3290/13-10-2016 τ.Βϋ) όμοιά του, «Μερικι τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 8/36/25-7-2012 απόφαςθσ Π.. 

«Περί κακοριςμοφ των εδρϊν – διοικθτικϊν μονάδων ΣΑΞΙ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Αϋ 82)» 

7. Σο με αρικμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 5180/22-6-2018 επί του κζματοσ  ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν  τθσ ΠΕ ΑΡΣΑ, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:  124411/3679/11-6-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 49  ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων 

κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), με το οποίο διαβιβάςτθκαν, ςυνθμμζνα, τα κάτωκι αιτιματα: 

Α) Σο με αρικμ, πρωτ. 36/22-6-2018  αίτθμα του υνεταιριςμοφ Ιδιοκτθτϊν Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτασ ϋϋΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟϋϋ ΤΝ.Π.Ε., για 

τθ ςυνζνωςθ όμορων Ενιαίων Διοικθτικϊν Μονάδων –Εδρϊν Ε.Δ.Χ. τθσ Π.Ε. Άρτασ και ειδικότερα  τθ ςυνζνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

ζδρασ –ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ τθσ  Ράχθσ με  αυτι τθσ υφιςτάμενθσ ζδρασ-ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ  τθσ Άρτασ. 

Β) Σο με αρικμ. πρωτ. 1362/22-6-2018 ζγγραφο του ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΑΤΣ/ΣΩΝ ΣΑΞΙ ΑΡΣΑ, ςχετικά με «Προςκικθ ζδρασ-διοικθτικισ 

μονάδασ ςτα όρια τθσ Π.Ε. Άρτασ» και ειδικότερα  ηθτείται  τροποποίθςθ τθσ 8/36/25-7-2018 απόφαςθσ Π.. με τθν προςκικθ τθσ 

«Σ.Κ. Μελιςςουργϊν» ςτισ Διοικθτικζσ Μονάδεσ-Ζδρεσ των Ε.Δ.Χ. τθσ Π.Ε. Άρτασ, που δεν ςυμπεριλιφκθκε αρχικά εκ παραδρομισ   

8. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  και εκπροςϊπων των  ςυλλογικϊν φορζων ΣΑΞΙ  

9. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ: 9/49/17-9-2018 ) 

 φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτα ωσ άνω αναγραφόμενα ειςθγθτικά ςτοιχεία (υπό ςτοιχ. 7), γνωμοδοτεί κετικά επί των κατατικεμζνων 

αιτθμάτων του υνεταιριςμοφ Ιδιοκτθτϊν Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτασ ϋϋΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟϋϋ ΤΝ.Π.Ε.  και του  ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΑΤΣ/ΣΩΝ ΣΑΞΙ ΑΡΣΑ,  

και ειςθγείται ωσ κάτωκι: 

Α. Σθ ςυνζνωςθ όμορων Ενιαίων Διοικθτικϊν Μονάδων –Εδρϊν Ε.Δ.Χ. τθσ Π.Ε. Άρτασ και ειδικότερα  τθ ςυνζνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

ζδρασ –ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ τθσ  Ράχθσ με  αυτι τθσ υφιςτάμενθσ ζδρασ-ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ  τθσ Άρτασ, 

 Η  ωσ άνω ςυνζνωςθ,  εξαςφαλίηει τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ατόμων με αναπθρία (ΑΜΕΑ) ι με μειωμζνθ κινθτικότθτα και 

των ςυνοδϊν αυτϊν κακϊσ ο υνεταιριςμόσ διακζτει ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΘ –ΑΜΕΑ αυτοκίνθτο, το οποίο δφναται να μεταφζρει ζωσ οκτϊ (8) άτομα 

με αναπθρία  ι με μειωμζνθ κινθτικότθτα, διακζτει ειδικι ράμπα πρόςβαςθσ  ΑΜΕΑ και μποροφν να μεταφερκοφν με αυτό μζχρι δφο (2) 

αναπθρικά αμαξίδια, με ειδικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ τόςο των αμαξιδίων ΑΜΕΑ όςο και των ατόμων που τα χρθςιμοποιοφν και  

κα ζχει ωσ αποτζλεςμα αφενόσ μεν τθν κάλυψθ των αναγκϊν για ποιοτικότερθ και αςφαλι εξυπθρζτθςθ περιςςοτζρων ςυνανκρϊπων μασ,  

που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ αυτζσ μιασ και κα λειτουργεί ςε μια πιο διευρυμζνθ περιοχι, αφετζρου δε, κα αποτελζςει τθν ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ μιασ νζασ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθν απόδοςθ τθσ ςε μια πιο διευρυμζνθ τοπικι κοινωνία που ζχει τθν «ανάγκθ» τθσ 

υπθρεςίασ αυτισ, χωρίσ ταυτόχρονα να επθρεάηεται θ λειτουργικότθτα και θ επιβατικι κίνθςθ των υπαρχόντων ΕΔΧ (ταξί).  

 

Β. Σθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ.  8/36/25-7-2018 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεφχοσ Β’) «Περί κακοριςμοφ των εδρϊν – διοικθτικϊν 

μονάδων ΣΑΞΙ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 83 του Ν. 4070/2012 (Α 82)» αρχικι απόφαςισ του, με τθν προςκικθ ζδρασ-διοικθτικισ 

μονάδασ ςτα όρια τθσ Π.Ε. Άρτασ και ειδικότερα τθν προςκικθ τθσ «Σ.Κ. Μελιςςουργϊν» ςτισ Διοικθτικζσ Μονάδεσ-Ζδρεσ των Ε.Δ.Χ. τθσ Π.Ε. 

Άρτασ, θ οποία,  εκ παραδρομισ, δεν ςυμπεριλιφκθκε  αρχικά.    

 

Κατά τα λοιπά παραμζνει  ωσ ζχει θ  αρικμ.  8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεφχοσ Β’)  απόφαςθ του Π.., όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με τθν αρικμ.  6/51/07-09-2016 (ΦΕΚ 3290/13-10-2016 τ.Βϋ) όμοιά του.  

 
Η παροφςα απόφαςθ-ειςιγθςθ,  να αποςταλεί ςτον Τπουργό  Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 83 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82
Α
 /10-4-2012) , όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2

α
 του άρκρου 14 του Ν. 4530/2018  
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θμειϊνεται ότι : 
1. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»,  ψιφιςε κετικά, με τθν παρατιρθςθ να εξεταςκεί το κζμα τθσ  περίπτωςθσ των Μελιςςουργϊν 

και με τθν Πράμαντα, που είναι ο πιο κοντινόσ και δυναμικόσ οικιςμόσ. 

 

2. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», ψιφιςε κετικά για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τονίηοντασ όμωσ γενικότερα, ότι ζχουν μια 

διαφορετικι πάγια κζςθ για τθν οργάνωςθ των ςυγκοινωνιϊν αποβλζποντασ ωσ  βαςικό πυλϊνα τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ.  

Επίςθσ, ζκαναν αναφορά και για τον Νόμο, με τον οποίο ςτθν παροφςα φάςθ οργανϊνονται οι μεταφορζσ και τόνιςαν ο Νόμοσ αυτόσ δεν 

βοθκάει τον μικρό ταξιτηι.  

Όλα  οδθγοφν ςτθ ςφςταςθ μεγάλων εταιρειϊν, οι οποίεσ κα αναλαμβάνουν και αυτό το αντικείμενο των μεταφορϊν. 

 Ήδθ, πιςτεφουν ότι,  αντιλαμβανόμενοι αυτόν τον κίνδυνο και οι μεμονωμζνοι μεταφορείσ τθσ Άρτασ , δθμιοφργθςαν αυτόν τον 

ςυλλογικό φορζα, για να ανταπεξζλκουν ςε τυχόν ανταγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ. 

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

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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