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ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 
Από το αρικμ. 13/3-10-2019 Ρρακτικό   Συνεδρίαςθσ 

του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ.95/2019 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Λωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ, όπωσ ιςχφουν,  ςυνιλκε ςε  δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ, ςτα Λωάννινα και  ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  τρεισ (3) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα  15.00, 
κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 146163 / 3105/25-9-2019 Ρρόςκλθςθσ του  Ρροζδρου του 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν: 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου 
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 Κωμάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Κεςπρωτίασ 
      3. ιαράβασ Κωνςταντίνοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Λωαννίνων 
      4. Λωάννου Ευςτράτιοσ (τράτοσ), Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
 Δ. 1. Πατιλασ Κωνςταντίνοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
     2. Μπραΐμθ – Μπότςθ ταυροφλα, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
     3.Νάκου – Δαςοφλα Αγνι, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
     4. Πότςθσ Οδυςςεφσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
     5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
     6. Γοφςθσ Χριςτοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι: 
1.ίμου –Σάςιου Αναςταςία 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Φϊτθσ Φϊτιοσ 4.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ. 5.Δθλαβζρθ Ρεγγίνα 6.πανοποφλου –
άρρα Θλιάνα 7.Σςιάρα ταυροφλα 8.Ναυρόηογλου Παναγιϊτα (Γιϊτα) 9.Γκαρτηονίκασ Θλίασ 10.Γαϊτανίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
11.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 12.Λαηάνθσ Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 13.Καλοφδθσ Βαςίλειοσ 14.πυρζλθσ Μιχαιλ 15.Ματςίρασ Χριςτοσ 
16.Γκοφμασ Αχιλλζασ 17.Σρομποφκθσ Δθμιτριοσ 18.Γκίηα Ουρανία (Ράνια) 19.Ηάψασ Γεϊργιοσ 20.πζγγοσ Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ) 
21.Λζκκα Χριςτίνα 22.Κορωναίοσ Κεόδωροσ 23.Νάνοσ Ευςτάκιοσ 24.Ριηόπουλοσ πυρίδων 25.Βλζτςασ Ακανάςιοσ (άκθσ) 26.Παππάσ 
Δθμιτριοσ (Σάκθσ)   27.Δθμθτρίου Δθμιτριοσ 28.Κιτςανοφ Μαργαρίτα 29.Λιοφρθσ Κεοχάρθσ (Χάρθσ) 30.Φραγκοφλθσ Παφλοσ 
31.Πρζντηασ Γεϊργιοσ 32.Ηζκα – Πάςχου Κωνςταντίνα 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Ηικοσ Νικόλαοσ  35.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 
36.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ  
  
Σ. τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν  οι  κ.κ.:1.Κατζρθσ Λωάννθσ  και 2.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ , τακτικά μζλθ του Π.., αν και νόμιμα 
κλικθκαν                                         
 
 Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Κεοδϊρα Μιτςιου, Αργυρϊ 
Παππά και Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Θπείρου, κ. ιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα, κ.λπ. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Ημεριςιασ Διάταξθσ  

Θζμα 2
ο 

======== 
Οριςμόσ εκπροςϊπων τθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ ςτθν  ΒΙΟ.ΡΑ.ΘΕ. Α.Ε. 

 
Το Ρεριφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ)«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 99 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου (Ρ.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  

Συντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Τθν από 26/9/2019 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ κου Ριτοφλθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο, 

(Α.Ρ./Ρ.Σ. 147103/3121/26-9-2019, ςυνθμμζνα με α/α: 63 ςτο φάκελο 2 /2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα 

του Ρ.Σ.), θ οποία ζχει ωσ κάτωκι: 
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«            «Οριςμόσ εκπροςώπων τησ Π.Ε. Θεςπρωτίασ ςτην  ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.» 

Κυρίεσ και κφριοι Περιφερειακοί Σφμβουλοι 

Λαμβάνοντασ υπόψη  

1. Το  με  αριθμ. πρωτ. 40/30-8-2019 ζγγραφο του Βιοτεχνικοφ Πάρκου Θεςπρωτίασ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. ΑΕ,  με το οποίο  μασ 

γνωςτοποιήθηκε ότι  η θητεία του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ εταιρείασ  λήγει  με την επικείμενη τελευταία Τακτική 

Γενική Συνζλευςη των μετόχων τησ (άρθρο 19 του καταςτατικοφ) 

2. Το  γεγονόσ ότι η  Περιφζρεια Ηπείρου (Π.Ε Θεςπρωτίασ) είναι μζτοχοσ ςτην εταιρεία του φορζα υλοποίηςησ του 

Βιοτεχνικοφ Πάρκου Θεςπρωτίασ (με ποςοςτό 42,70%) και είναι επιβεβλημζνη η εκπροςϊπηςή τησ ςτο νζο Δ.Σ. 

Ειςηγούμαι: 

1. Τον οριςμό δφο (2) τακτικϊν μελϊν από την Π.Ε. Θεςπρωτίασ, για εκπροςϊπηςη ςτο   νζο Διοικητικό Συμβοφλιο τησ 

ΒΙΟΠΑΘΕ  

2. Τον οριςμό ενόσ (1)  εκπροςϊπου για τη Γενική Συνζλευςη των μετόχων τησ ΒΙΟΠΑΘΕ                                   » 

5. Τθν τοποκζτθςθ των επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Ρ.Σ. 

6. Τθν τοποκζτθςθ του κου Ρεριφερειάρχθ  

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 13/49/3-10-2019 ) 

Ορίηει ωσ εκπροςϊπουσ τθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ ςτθν  ΒΙΟ.ΡΑ.ΘΕ. Α.Ε. 

 για τθ ςυμμετοχι ςτο νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΒΙΟ.ΡΑ.ΘΕ.,  τον κ.  Ριτοφλθ Θωμά, Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. 

Θεςπρωτίασ και τθν κα Μπραΐμθ-Μπότςθ Σταυροφλα, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθ Ηπείρου και  

 για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων του ΒΙΟ.ΡΑ.ΘΕ., τον Ρεριφερειάρχθ Ηπείρου κ.Αλζξανδρο Καχριμάνθ 

 
Σθμειϊνεται ότι: 
Α. Πλεσ οι παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ, απείχαν από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ επιςθμαίνοντασ ότι: 
1. Η  παράταξθ «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΡΕΙΩΤΩΝ»: Δεν  ζχουν ςυνολικι εικόνα του κζματοσ του ΒΛΟΠΑΚΕ και προτείνουν να επανζλκει ςτο 
υμβοφλιο με αναλυτικι ενθμζρωςθ. Ζχουν ζλκει ςτθν επιφάνεια διάφορα ςτοιχεία για τα οποία δεν γνωρίηουν τθν ιςχφ τουσ, τθν 
εγκυρότθτά τουσ και ςυνζπειζσ τουσ. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςισ του ο επικεφαλισ τθσ παράταξθσ κατζκεςε ζγγραφα ςτοιχεία ωσ ζχουν ( ςυνθμμζνα με α/α      66  
ςτο φάκελο 2 /2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) 
 
2.Η παράταξθ «ΟΙΖΟΝΤΕΣ ΗΡΕΙΟΥ-Ρεριφανοι Ξανά!»:  Τπάρχουν πολλά ανοικτά ηθτιματα ςχετικά με το ΒΛΟΠΑΚΕ, που επιβάλλουν 
να γίνει μια ξεχωριςτι ςφςκεψθ. Δεν είναι γνωςτό ποιοσ κα αναλάβει πλζον τθ λειτουργία του και ποιόν ςχεδιαςμό κα ζχει ο ανάδοχοσ, 
λαμβανόμενων υπόψθ και των όςων πλζον επιβάλλουν οι «κεςμοί». 
Δεν είναι το όλο ηιτθμα κζμα μόνο, μθχανικισ μελζτθσ, όςο είναι, περιςςότερο, κζμα χρθματοοικονομικισ μελζτθσ, για να εξεταςκεί, τι 
ςτάςθ, ακριβϊσ,  κα κρατιςει το Π... και κα πρζπει, για αυτόν ακριβϊσ το λόγο,  να αποτελζςει αντικείμενο ςυηιτθςθσ και τθν 
Οικονομικι Επιτροπι, με δεδομζνο και το επείγον των ιδιωτικοποιιςεων. 

 
3.Η παράταξθ «ΗΡΕΙΟΣ ΟΛΟΝ» : Δεν τουσ απαςχολεί , ωσ παράταξθ, το κζμα τθσ εκπροςϊπθςθσ, τουσ αφορά, περιςςότερο, ποιοσ 
είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ Περιφζρειασ, ςε ςχζςθ με τα ΒΛΟΠΑ. Και βζβαια όλα αυτά δεν πρζπει παρά να είναι αποτζλεςμα μιασ 
οικονομοτεχνικισ μελζτθσ. 
Ζτςι,  κρίνεται απαραίτθτθ μια επόμενθ ςυηιτθςθ ςτο Π.., ςε ςχζςθ με το ΒΛΟΠΑΚΕ. 
Εξζφραςαν τθν αιςιοδοξία τουσ ότι, εάν γίνει ζνα πλιρεσ businessplan, κα βρεκεί θ λφςθ για τθν επιβίωςι του. 
Θ παράταξθ παραμζνει ςτακερά υπζρ τθσ ίδρυςθσ τζτοιων βιοπάρκων. 

 
5.Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΡΕΙΩΣΗ ΗΡΕΙΟΥ»: Κεϊρθςε ότι δεν ζχει ζννοια να τοποκετθκοφν για τθν εκπροςϊπθςθ, από τθ ςτιγμι 
που ωσ παράταξθ και παλιότερα ζχουν τοποκετθκεί αρνθτικά για το Βιοπάρκο, ωσ Ανϊνυμθ Εταιρεία και είχαν διαφωνιςει κάκετα από 
τθν αρχικι τθσ ίδρυςθ.  
Εκείνοι κεωροφν ότι οι ΒΛ.ΠΕ. και τα Βιοπάρκα  δεν μπορεί να είναι Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. Κα πρζπει να είναι δθμόςιοι φορείσ, δθμόςιοι 
οργανιςμοί, οι οποίοι μποροφν να προγραμματίηουν και να απαντοφν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ τθσ περιοχισ. 
Ζτςι, καταλιξανε  και εκείνοι, ότι κα πρζπει  να γίνει μια γενικότερθ ςυηιτθςθ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο, το οποίο κα πρζπει να 
αναβακμίςει το ρόλο του και να ζρχονται τζτοια κζματα για ςυηιτθςθ, ζτςι ϊςτε μετά από τισ ιδεολογικοπολιτικζσ ςυγκροφςεισ να 
παίρνονται οι πιο ςωςτζσ αποφάςεισ. 

 
6.Η παράταξθ «ΑΙΣΤΕΗ ΡΑΕΜΒΑΣΗ ΗΡΕΙΟΥ»: Εξζφραςε τθ διαφωνία  τθσ με το να προχωριςει αυτι θ διαδικαςία, ακόμθ και του 
οριςμοφ εκπροςϊπων. Ιταν αντίκετθ και ςτο παρελκόν που είχε ξαναζλκει το κζμα. Τπάρχουν χίλια παραδείγματα, όπωσ και το 
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Σεχνολογικό Πάρκο των Λωαννίνων και τα «αγροτικά χωριά», που αποδεικνφουν ότι όλα αυτά τίποτα δεν προςφζρουν ςτισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ. 
Διαφωνοφν και με τθ ςφνδεςι του με το Λιμάνι, το οποίο φαίνεται ότι είναι τελείωσ αποκομμζνο και το οποίο, επίςθσ, μετά τθν 
ανάπτυξθ του ςτθ ςθμερινι μορφι, ςχεδιάηουν να το «χαρίςουν» ςε κάποιον ιδιϊτθ. 

 
7.Η παράταξθ «ΑΝΥΡΟΤΑΚΤΗ ΗΡΕΙΟΣ» : Δεν ζχει τθν απαραίτθτθ ενθμζρωςθ για  αυτό το κζμα, το οποίο «καρκινοβατεί», εδϊ και 40 
χρόνια και κεϊρθςε ότι δεν μπορεί να πάρουν μζροσ ςτθν ψθφοφορία. 

 
8.Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΕΙΟ»: Υςτερα από όςα τζκθκαν υπόψθ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο, κεωρεί αναγκαίο 
πλζον να ζλκει το κζμα ξανά για ςυηιτθςθ, από μθδενικι βάςθ και με πλιρθ ςτοιχεία. 
 
Β. Κατά τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ και τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, απουςίαηε θ  Ρεριφερειακι Σφμβουλοσ κα Κιτςανοφ Μαργαρίτα. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Το παρόν Ρρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
 
  Η Ρρακτικογράφοσ                    Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Σ. 
 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

  Σταφροσ Ραργανάσ 
 
   

Ο Αντιπρόεδροσ του  Ρ.Σ 
 
Σακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

 
 

Ο Γραμματζασ του  Ρ.Σ. 
                 

Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ  
 
 
 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα  
Η Γραμματζασ του Π.Σ.  

 
Αργυρϊ Παππά 
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