
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  16 /12 & 14- 9 - 2011
                                                                 ===================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα  την  12η   του 
μηνός  Σεπτεμβρίου έτους  2011,  ημέρα  Δευτέρα  και   ώρα  18.00 συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση  το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο  Ηπείρου  (άρθρου   113  Ν.3852/2010),  ύστερα   από  την  αριθμ.  282/2010  ανακήρυξη   του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 
απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-
2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετά την οικ.: 62506/2288/7-9-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού 
Συμβούλου Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 13ης και 14ης  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Εκλογή Εκπροσώπων για την Ένωση Περιφερειών.

3) Έγκριση  της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου  έτους 2011.

4) Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2011.

5) Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για το έργο: «  Είσοδος πόλης  Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσα μέχρι 
παράκαμψη)»

6) Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση, κατά κυριότητα από την Π.Ε. Θεσπρωτίας προς το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων της «Κινητής  Διαγνωστικής Ιατρικής Μονάδας».

7) Σχετικά με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

8) Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας.

9) Έγκριση αποδοχής για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
α) Interreg Ελλάδα-Ιταλία: (1)  Thiropedia (ως LP ) 2) Mediterranean Life Style  
β) Interreg IVC : EUROFINET

10) Έγκριση αποδοχής για τη συμμετοχή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία: 
Wine - net

11) Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
   3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας
      2. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Θεσπρωτίας
     3. Θεοδώρα (Τατιάνα)  Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
    4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας

 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
     3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου    

Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΕΑ)*
  2. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  3. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  4. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου      «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  6. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  7. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  8. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
  9. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη «» «» «» «»    «»
10. Γεώργιος Παπατσίμπας «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  



11. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «»    «»
12. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
13. Ιωάννης Γιανακκάκης «» «» «» «»    «»
14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
15. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»             «»
16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας «» «» «» «»     «»
17. Σταύρος Παργανάς                            «» «» «» «»     «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστου «» «» «» «»     «»1
19. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «»   (ΠΕΠ)*
20. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»   (ΠΕΠ)*
21. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»      «»
22. Θεοφάνης Μικρούλης              «» «» «» «»      «»
23. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»      «»
24. Ευάγγελος Αργύρης «» «»               «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»   (ΠΕΙ)*  
25. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»                      «» «»       (ΠΕΑ)*  
26. Παύλος Μίχας «» «» «» «»          «»
27. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
28. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
29. Γρηγόριος Τζιοβάρας «» «» «» «»       (ΠΕΘ)*   
30. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
31. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»        (ΠΕΙ)*
32. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
33. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
34. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
35. Κωνσταντίνος Αρβανίτης «» «» «» «»       (ΠΕΠ)* 
36. Γεώργιος Ζάκας «» «» «» «»          «»
37. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
38. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»       (ΠΕΙ)*
39. Βασίλειος Ζιώβας «» «»     «»    «»                     (ΠΕΑ)*
40. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο» (ΠΕΙ)*
41. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»   (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Αργυρώ Παππά 

Ανθούλα Κατηρζίδη

Ελένη Κασσή

  Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:
Ιωάννης Κατέρης,  Νικόλαος  Κώτσιος,  Βασίλειος  Χριστοφορίδης και  Βασίλειος Κατσαμώρης,  τακτικά μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής και πολλοί 
πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα  συζητούμενα θέματα.

Εκτός ημερήσιας διάταξης και με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε 
και αποφάσισε και για το εξής θέμα:

«Αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος σε Ηπειρώτες Αθλητές Κωπηλασίας για διάκρισή τους.»

Σημειώνεται ότι:
1) Η παρούσα συνεδρίαση διεκόπη και συνεχίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα  17.00.

Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 1ο  έως 10ο  και το εκτός 
ημερήσιας διάταξης και στο δεύτερο μέρος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2) Στο δεύτερο μέρος δεν προσήλθαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας.



3) Στο δεύτερο μέρος από την παράταξη της «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» απουσίαζαν  ο Νικόλαος Κώτσιος,  ο 
Ιωάννης Γιαννακάκης, και ο Μιχαήλ Σπυρέλης, ενώ παραβρέθηκαν ο Ιωάννης Κατέρης, ο Βασίλειος Κατσαμώρης 
και ο Βασίλειος Χριστοφορίδης, που απουσίαζαν στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης.

4)  Χρέη  Γραμματέα  στο  δεύτερο  μέρος  της  συνεδρίασης  εκτέλεσε  ο  νεότερος  Περιφερειακός  Σύμβουλος,  
Νικόλαος Κάτσιος.
5) Στην έναρξη του δευτέρου μέρους της συνεδρίασης την 14η Σεπτεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο κράτησε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής.

6)  Πριν  το  Συμβούλιο  μπει  στη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  στο  πρώτο  μέρος  της  
συνεδρίασης, ο κ. Περιφερειάρχης απάντησε στην  από 22-7-2011 επερώτηση του Συμβούλου της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» Κώστα Αρβανίτη (Α.Π./Π.Σ.: 50611/1791/25-7-2011)

Η απάντηση  του κ. Περιφερειάρχη συνημμένα με α/α: 113 στο φάκελο 2/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. 
στα θέματα του Π.Σ.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων λύεται η συνεδρίαση.

Ώρα λήξεως της συνεδρίασης: 
Α΄ Μέρος: 24.00
Β΄ Μέρος: 20.00/14-9-2011

 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος Π.Σ.
Χαράλαμπος Μπάτσης

Ο Γραμματέας 
Στέφανος Ζούμπας

Η Πρακτικογράφος



Θέμα 1  ο  

Επικύρωση των Πρακτικών – Αποφάσεων της 13  ης   και 14  ης    συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο,  ομόφωνα, επικύρωσε τα Πρακτικά και τις Αποφάσεις  της 13ης και  14ης 

συνεδρίασής   του,  με  την  παρατήρηση  του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΑΥ.ΡΙ.Ο  για  την  Ήπειρο»,  κ. 

Παπαδημητρίου, ο οποίος διατύπωσε την θέση του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 13ης  συνεδρίασης 

(απόφαση: 13/54/27-7-2011), ως εξής:

«Επί της διαδικασίας επισήμανση της καθυστέρησης, με την οποία γίνεται η συζήτηση, καθώς αυτή έπρεπε να 
προηγηθεί των θετικών γνωμοδοτήσεων για μεγάλη αύξηση της δυναμικότητας πολλών μονάδων στη Σαγιάδα, 
τις οποίες η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Π.Σ. έδωσε αθρόα αλλά και αυθαίρετα, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις 
της Διεύθυνσης Αλιείας Θεσπρωτίας. 
Επί της ουσίας απόρριψη και απόσυρση του σχεδίου Κ.Υ.Α. και έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση διότι 
α) αγνοεί το άρθρο 24 του Συντάγματος, που προστατεύει τις ακτές, αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου η  
ιχθυοπαραγωγή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά σε μονάδες στη στεριά 
β) το ζητούμενο πρέπει να είναι «πώς η ιχθυοκαλλιέργεια δεν θα επηρεάσει την αλιεία» και όχι το αντίστροφο 
που επιδιώκει η Κ.Υ.Α.
γ)  νομιμοποιεί  το  υφιστάμενο μοντέλο συγκέντρωσης και  συγκεντροποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές με 
σοβαρές περιβαλλοντικές, υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες 
δ)  ιδιαίτερα  αρνητικές  είναι  οι  ρυθμίσεις  των  ελάχιστων  αποστάσεων  μεταξύ  των  μονάδων  και  των 
επιτρεπόμενων ποσοτήτων εκτροφής
ε)  δεν  υπάρχει  ανάλυση  των  φυσικοχημικών  και  βιολογικών  παραμέτρων  των  περιοχών  χωροθέτησης  και  
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά ούτε και θέληση για ελέγχους.»

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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