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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  1/29-1- 2020  Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων 
και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 
87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ 
όροφος),  στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
10613/227/23-01-2019, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του  Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης 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. Θεπρωτίας 
     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. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα  8.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 21.Λέκκα Χριστίνα 
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού 
Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  32.Κωτσαντής 
Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα  2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος,  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν 
και νόμιμα κλήθηκαν                                         

 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και   Αργυρώ 
Παππά 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,   Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

               
               Θέμα 2ο 

                                 ======== 
                                 Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020 

 
 

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. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

4. Την αριθμ. 16/62/15-11-2019 (ΑΔΑ: 6Λ2Ψ7Λ9-ΜΜΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα  Περιφέρειας  

Ηπείρου,  έτους 2020 

5. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 7236/40/17-1-2020 επί του θέματος εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κου Ιωάννου, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.11345/255/24-1-2020 )  (συνημμένα με α/α: 5 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων 

κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) , όπως την ανέλυσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής: 

«  ΘΕΜΑ: "Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Άρτας 2020".   

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αλλαγή τίτλου έργου του τεχνικού προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020 από «Καταγραφή υφιστάμενης 

κατάστασης και βελτίωση οθωμανικού τεμένους Φευζούλ Άρτας και περιβάλλοντος χώρου» σε «Καταγραφή της  υφιστάμενης 
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κατάστασης του οθωμανικού τεμένους Φευζούλ Άρτας, την στατική επάρκεια του μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την 

ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του». 

 Το εν λόγω έργο είχε εγκριθεί με τη αριθμ. 16/62/15-11-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Λ2Ψ7Λ9-ΜΜΓ).  

Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη λόγω ολοκλήρωσης του νομικού ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης  και κατόπιν υποδείξεως του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 

6. Τις τοποθετήσεις 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:1/1/29-01-2020  ) 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη (υπό στοιχ. 5) εισήγηση, εγκρίνει την αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού 

Προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020, από «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση οθωμανικού τεμένους Φευζούλ Άρτας και 

περιβάλλοντος χώρου» σε «Καταγραφή της  υφιστάμενης κατάστασης του οθωμανικού τεμένους Φευζούλ Άρτας, την στατική επάρκεια του 

μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του» 

Σημειώνεται ότι: 
 Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία ψήφισε θετικά στην απόφαση, τονίζοντας την άποψή τους ότι θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις στα 
Μνημεία, επεσήμαναν ότι θα ήθελαν να υπάρχει ένας Προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία έργων, έτσι ώστε πάνω σ΄ αυτόν να σχεδιάζει η 
Περιφέρεια τις σχετικές δράσεις και να τις υλοποιεί η Επιτροπή, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γνωρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τα που 
προσανατολίζεται η δράση της και εάν είναι στη σωστή κατεύθυνση ή όχι. 
 
Μειοψηφούν: 
1) H παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, από τη στιγμή που έχει διαφωνήσει με τον 

Προϋπολογισμό και έχει καταψηφίσει και το τεχνικό πρόγραμμα στην κατάρτισή του. 

Όμως, στη βάση της προσπάθειας εξωστρέφειας, που χαρακτηρίζει όλες τις υλικές και άυλες πρωτοβουλίες της παράταξης, πρότειναν να ανοίξει 

συζήτηση για την αφαίρεση της πίστωσης από το έργο  του κόμβου της Νεοκαισάρειας και να διατεθεί για την μελέτη της κατασκευής γέφυρας, η 

οποία να συνδέει το Νησί με την Δραμπάτοβα. 

Πιστεύουν ότι, αυτή η αξιοποίηση της πίστωσης θα είναι πιο αποδοτική, από το να διατεθεί για την κατασκευή ενός κόμβου, που εκείνοι δεν τον 

θεωρούν απαραίτητο. 

Με την ευκαιρία, τόνισαν και την άποψή τους, ότι η λίμνη θα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. 

 
2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε λευκό, τονίζοντας  την άποψη τους ότι τα πολιτιστικά μνημεία που είναι 

θρησκευτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί αυτό, εξ’ άλλου, είναι και το αντικείμενό του. 

 
3) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,   η οποία ψήφισε επίσης αρνητικά, από τη στιγμή που είχε καταψηφίσει και το σύνολο 

του τεχνικού προγράμματος. 

 
4) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, έχοντας καταψηφίσει και το τεχνικό πρόγραμμα στο σύνολό του και 

υποστηρίζοντας και εκείνοι την άποψη ότι όλα αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
         Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
Η Πρακτικογράφος                                                                     

Σταύρος Παργανάς 
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
 
Σακαρέλης Δημήτριος 

 
 
         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

    
 Γκαμπρέλας Δημήτριος               

      
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 

ΑΔΑ: ΨΒΩΟ7Λ9-ΥΒΥ
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