
1 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ. 5/ 11-3-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης στο 
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄ αριθμ. 642/2021 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις  έντεκα  (11) του μηνός Μαρτίου  του έτους 
2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 (και μετά από αλλαγή της ώρας συνεδρίασης), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 33091 / 525/4-3-
2022  Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
       2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσαπρωτίας 
       3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
         6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        7 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία  4 .Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου 
Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα 
(Γιούλα) 11Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Παργανάς Σταύρος 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ  15.Γούσης Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Σακαρέλης Δημήτριος 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 24.Δημητρίου Δημήτριος 25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  28.Πρέντζας Γεώργιος 29.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  31.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:.33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκε η κα Λέκκα Χριστίνα και ο κ. Παππάς Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και 
νόμιμα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ 
Παππά 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 
 

                                         Θέμα 6ο  
                                                                                             ======== 
Καθορισμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Το άρθρο 52 του Ν 2696/1999 Κ.Ο.Κ. (ΦΕΚ Α 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την αριθμ. οικ. 32628/835/3-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας,   όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(Α.Π./Π.Σ 32939/523/3-3-2022) (συνημμένα με α/α: 13 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), 

με συνημμένα την «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Ν. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) (Τεχνική Μελέτη-

Οριζοντιογραφία)»  με την οποία εισηγείται τον καθορισμό του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 5/15/11-3-2022) 

Εγκρίνει τον καθορισμό του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας  

Πρέβεζας, σύμφωνα με την ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της Υπηρεσίας (υπό στοιχ.4) και τα συνημμένα της. 

 

Σημειώνεται ότι:  
1. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»,  ψήφισε θετικά, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο  θα ενταχθεί στο Ταμείο 

Ανάκαμψης. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί,  ζητούν την επανεξέτασή του από το Συμβούλιο 
 

2. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» , ψήφισε θετικά,  θεωρώντας ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι θα ενταχθεί στο 
Ταμείο Ανάκαμψης το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων.  
Βέβαια, πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και οι εναλλακτικές, προς τα χωριά του πρώην Δήμου Πρέβεζας, προκειμένου να δώσουμε μια 
ζωντάνια και σ’ αυτά τα χωριά, τα οποία δυστυχώς μέρα με τη μέρα σβήνουν. 
Με την ευκαιρία τόνισαν και την μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για την βελτίωση γενικότερα του παραλιακού δρόμου. 
 

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε θετικά, γιατί πρόκειται για ένα οραματικό σχέδιο και για ένα οραματικό έργο και πάντα ως παράταξη 
στα οραματικά έργα έχουν θετική ματιά, ευελπιστώντας ότι αυτό θα πρέπει να κάνει η Περιφέρεια Ηπείρου, να το αγκαλιάσει και να το 
απλώσει και σε άλλες περιοχές. Όπως θα γίνει για την Πάργα, γιατί όχι να μην  γίνει και για άλλες περιοχές της Ηπείρου.  
 

4. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε θετικά, παρόλο που θεωρεί ότι ο ποδηλατοδρόμος δεν είναι έργο προτεραιότητας για την 
Ήπειρο. 

 
Μειοψηφούν:  

1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία δήλωσε «παρών»,  επειδή πιστεύουν ότι το έργο αυτό δεν έχει προτεραιότητα, εάν 
ληφθούν υπόψη τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ηπείρου σήμερα, όπως τα έργα που αφορούν τον πρωτογενή 
τομέα (εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά, αποστραγγιστικά κ.λπ.) 
 

2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε, αφού  σύμφωνα με τις μετρήσεις, το ποδηλατικό κοινό 
απαρτίζεται από νεαρές ηλικιακές ομάδες, 18 έως 30 ετών, ως επί τo πλείστον άντρες με ποδηλατική εμπειρία καλού επιπέδου. Αν και στην 
πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου, εντούτοις επιλέγουν και το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις εντός πόλης.  
Η συντριπτική πλειοψηφία των ποδηλατών μετακινείται για άθληση και αναψυχή μία με τρεις φορές την εβδομάδα, διανύοντας 15 έως 30 
χιλιόμετρα ανά εβδομάδα. Οι ποδηλάτες χρηστικής ποδηλασίας αποτελούν μικρότερο πλήθος. Έτσι λοιπόν το δίκτυο φαντάζει σήμερα 
ανεπαρκές και ασύνδετο, και εκτός απ’ τη γεωγραφική κάλυψη και την επάρκεια του υφιστάμενου ποδηλατικού δικτύου, θα πρέπει να ιδωθεί 
και η μεταφορά ποδηλάτων με λεωφορεία και Μέσα Μαζικής Μετακίνησης, καθώς πολλοί απ’ τους ποδηλάτες θα επιθυμούσαν και τη 
δυνατότητα διατοπικών μετακινήσεων.  
Ως ποδηλατικοί άξονες κορμού, επιλέχθηκαν βασικές οδικές αρτηρίες, κάθετοι συνδέσεις με απόληξη του ποδηλατικού άξονα στο θαλάσσιο 

μέτωπο, το οποίο αποτελεί και την «πράσινη διαδρομή» του δικτύου. Λείπει φυσικά, κι είναι μεγάλο έλλειμμα, ότι δεν υπάρχει 
ποδηλατόδρομος πρώτα και κύρια στην Πρέβεζα, αν γίνει βέβαια το έργο, ας μη συμβεί όπως έχουμε από το παρελθόν κάτι αντίστοιχο με τα 
μονοπάτια, που πρώτα σημάνθηκαν, φτιάχτηκαν, καθαρίστηκαν και μετά εγκαταλείφθηκαν στο έλεός τους; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος  
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