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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  10/30-6-2020  Πρακτικό υνεδρίαςθσ 
Σου Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρου 113 Ν.3852/2010, φςτερα από τθν αρικμ. 95/2019 ανακιρυξθ του Πολυμελοφσ 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοςίασ), το οποίο, ςφμφωναμε τισ διατάξεισ του άρκρ. 
10, τθσ δθμοςιευμζνθσ ςτο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., θ οποία κυρώκθκε με το άρκρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  ςυνιλκε ςε τακτικι –
μζςω τθλεδιάςκεψθσ- ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα (Διοικθτιριο), ςτισ τριάντα (30) του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2020, θμζρα Σρίτθ και 
ϊρα12.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ.792777/1425/24-6-2020, Πρόςκλθςθσ του Προζδρου του 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν οι :  
Α.   Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάσ ταφροσ, Πρόεδροσ του Π.. 
      2. ακαρζλθσ Δθμιτριοσ, Αντιπρόεδροσ του Π.. 
      3. Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ, Γραμματζασ του Π.. 
Γ.  1. Ψακάσ Βαςίλειοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Πιτοφλθσ Θωμάσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεπρωτίασ 
     3. ιαράβασ Κωνςταντίνοσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευςτράτιοσ (τράτοσ),  Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
 Δ.  1. Νάκου – Δαςοφλα Αγνι, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Πότςθσ Οδυςςεφσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      3. Μπραϊμθ – Μπότςθ ταυροφλα, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Πατιλασ Κωνςταντίνοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι: 
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ  2.ίμου –Σάςιου Αναςταςία 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Φϊτθσ Φϊτιοσ 5.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 6.Δθλαβζρθ Ρεγγίνα 
7.πανοποφλου –άρρα Ηλιάνα 8.Σςιάρα ταυροφλα 9.Ναυρόηογλου Παναγιϊτα (Γιϊτα) 10.Γκαρτηονίκασ Ηλίασ 11.Γαϊτανίδθσ Πρόδρομοσ 
(Μάκθσ) 12. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 13.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 14.Λαηάνθσ  Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 15.ΚαλοφδθσΒαςίλειοσ 
16.πυρζλθσ Μιχαιλ  17.Ματςίρασ Χριςτοσ  18.Γκοφμασ Αχιλλζασ 19. Γκίηα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψασ Γεϊργιοσ 21.Λζκκα Χριςτίνα 
22.Κορωναίοσ Θεόδωροσ 23.Νάνοσ Ευςτάκιοσ 24.Ριηόπουλοσ πυρίδων 25.Παππάσ Δθμιτριοσ (Σάκθσ)  26.Δθμθτρίου Δθμιτριοσ 
27.Κιτςανοφ Μαργαρίτα 28.Λιοφρθσ Θεοχάρθσ (Χάρθσ) 29.Φραγκοφλθσ Παφλοσ  30.Πρζντηασ Γεϊργιοσ 31.Ζζκα – Πάςχου Κωνςταντίνα 
32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Ζικοσ Νικόλαοσ 34.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 35.Βλζτςασ Ακανάςιοσ (άκθσ)   
τθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν οι κ.κ.: 1.Σρομποφκθσ Δθμιτριοσ 2.πζγγοσ Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ) και 3.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Π.., αν και νόμιμα κλικθκαν                                         
Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου και Αργυρϊ 
Παππά 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

Θζμα 5
ο 

                                 ======== 
χετικά με εκπτωτικι πολιτικι ςτα διόδια Ακτίου –Πρζβεηασ 

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. Σο  από 29-5-2020  αίτθμα τθσ παράταξθσ «ΗΠΕΙΡΟ ΟΛΟΝ»,όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (ςυνθμμζνα με α/α:  53 ςτο φάκελο 

1/2020 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),  ςχετικά με τθ διευκόλυνςθ διζλευςθσ των κατοίκων τθσ Πρζβεηασ, τθσ 

Λευκάδασ και των όμορων περιοχών από τα διόδια τθσ υποκαλάςςιασ ςιραγγασ Ακτίου – Πρζβεηασ, με το οποίο  ηθτείται από  τθν 

“ΕΓΝΑΣΙΑ Α.Ε.” να εξετάςει και να διευκετιςει το κζμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, με ςκοπό: 

1. Σθν ελεφκερθ διζλευςθ από τθν υποκαλάςςια ςιραγγα των κατοίκων τθσ Πρζβεηασ ,τθσ Λευκάδασ και των όμορων περιοχϊν  

2. Μθνιαία κάρτα απεριορίςτων διαδρομϊν με πολφ χαμθλό κόςτοσ. 

3. Σθν ελεφκερθ και οργανωμζνθ διζλευςθ ποδθλάτων από τθν ςιραγγα. 
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5. Σθν τοποκζτθςθ του κου Περιφερειάρχθ, ο οποίοσ πρότεινε: 

1.Απαλλαγι των μονίμων κατοίκων του Διμου Πρζβεηασ (και των όμορων Διμων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ) από τθν καταβολι 

διοδίων ςτο Άκτιο 

2.Η ιςχφσ του αντίτιμου διζλευςθσ να καλφπτει και τθν επιςτροφι (εφόςον αυτι γίνεται εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου (π.χ.  

οκτϊ ωρϊν) 

3.Μείωςθ του κόςτουσ πολλαπλϊν διελεφςεων 

4. Επζκταςθ τθσ κάρτασ πολλαπλϊν διελεφςεων και για τουσ αγρότεσ και τουσ επαγγελματίεσ (π.χ. ταξί ) 

 

6. Σισ τοποκετιςεισ των  επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.., κακϊσ και του εκπροςϊπου τθσ Πανθπειρωτικισ 

υνομοςπονδίασ Ελλάδοσ κου Γκογιάννου 

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
 

Αποφαςίηει 

(απόφαςθ: 10/44/30-6-2020 ) 

Σθν ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςχετικά με τθν εκπτωτικι πολιτικι που πρζπει να εφαρμοςτεί για τουσ κατοίκουσ, τουσ  

αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ εργαηόμενουσ τθσ Πρζβεηασ και των όμορων περιοχϊν, ςτα διόδια τθσ υποκαλάςςιασ ηεφξθσ 

Ακτίου, με ςφνταξθ και υποβολι αντίςτοιχων προτάςεων προσ το αρμόδιο Τπουργείο. 

Ειδικότερα ηθτείται: 

1. Απαλλαγι των μόνιμων κατοίκων του Διμου Πρζβεηασ και των όμορων περιοχϊν τθσ υποκαλάςςιασ ςιραγγασ από τθν 

καταβολι διοδίων. 

2. Σο αντίτιμο  διζλευςθσ να καλφπτει και τθν επιςτροφι εντόσ ςυγκεκριμζνου  –προκακοριςμζνου  χρονικοφ ορίου (π.χ. οκτϊ 

ωρϊν) 

3. Κακιζρωςθ άμεςα «κάρτασ θμζρασ» με κόςτοσ 50% τθσ κανονικισ τιμισ διζλευςθσ για όςουσ ζχουν ζνκεν και ζνκεν 

αγροτικζσ ι άλλεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ  

4. Μείωςθ του κόςτουσ κάρτασ πολλαπλϊν διελεφςεων, με ζνταξθ ςτο κακεςτϊσ αυτό και των επαγγελματιϊν ταξί ι και 

ενδεχομζνωσ άλλουσ επαγγελματίεσ , που υποχρεϊνονται να μεταβαίνουν ςυχνά ζνκεν και ζνκεν τθσ ςιραγγασ.  

 

θμειώνεται ότι θ παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ», θ οποία δε διαφώνθςε με τθν απόφαςθ, κατζκεςε τθ δικι τθσ πρόταςθ με τθν οποία 

ςυμφώνθςε και θ παράταξθ «ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΗ ΗΠΕΙΡΟ. 

Ειδικότερα θ πρόταςθ ζχει  ωσ εξισ: 

 Να ακυρωκεί κάκε ςυμφωνία, που εκχωρεί τουσ οδικοφσ άξονεσ ςτουσ καταςκευαςτικοφσ Ομίλουσ. 

 Να καταργθκοφν όλα τα διόδια ςτουσ οδικοφσ άξονεσ τθσ χϊρασ. 

 Να γίνουν όλα τα ζργα υποδομισ λαϊκι περιουςία, γιατί ιδθ υπάρχουν ςιμερα, τα ʾχουν πάρει το μεγάλο Κεφάλαιο, ϊςτε να 

κυκλοφορεί ελεφκερα και με αςφάλεια ο λαόσ, χωρίσ να πλθρϊνει χαράτςια. Να μθν ξαναπλθρϊςει δθλαδι ο λαόσ για ζργα, που 

ιδθ ζχει φορολογθκεί. 

 τθρίηουμε κάκε ζκπτωςθ, ζςτω και μικρι, που ανακουφίηει μόνιμουσ κατοίκουσ, ανζργουσ, υπαλλιλουσ, αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ, 

επαγγελματίεσ που πθγαινοζρχονται ςτθν υποκαλάςςια ηεφξθ Πρζβεηασ – Ακτίου και ςτουσ άλλουσ οδικοφσ άξονεσ ςτθν 

προοπτικι του αγϊνα που δίνουμε για κατάργθςθ όλων των διοδίων. 

 

θμειϊνεται ότι ο κ. Ζικοσ απείχε από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
Η Πρακτικογράφοσ       Ο Πρόεδροσ του Π..                
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        ταφροσ Παργανάσ 
       
     

Ο Αντιπρόεδροσ του  Π. 
ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

       
 

Ο Γραμματζασ του Π.. 
         Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ             
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