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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              
Από το αριθμ. 14/21-10-2019 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 μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 159215/3366/15-10-2019  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. 
Γ.   1.Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
      2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
      3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
      4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. 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.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 17.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.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος 
(Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 
 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ, 
3.Παπαχρήστου Βασίλειος και  4.Σπυρέλης Μιχαήλ,  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη  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: 
 

 
            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

      Θέμα 9ο 

      ======== 
   Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου 

 
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 Ηπείρου (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 από 15/10/2019 εισήγηση του Προέδρου του Π.Σ. κου Παργανά, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 

159347/3373/15-10-2019  (συνημμένα με α/α: 82 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), 

στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

««Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου» 

Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  
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Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) όπως αντικαθίσταται και ισχύει με το άρθρο 105 Ν. 

45552018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/ 19-07-2018 ) «Άρθρο 105- Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης -Αντικατάσταση του άρθρου 178 

του ν. 3852/2010: 

«….1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από 

την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της 

Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Η Περιφερειακή Επιτροπή 

Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, 

φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, 

β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων, 

γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων, 

δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα, 

ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και 

ζ) πολίτες. 

Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που ορίζονται από τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως και 

στ΄ μπορεί να είναι από τριάντα (30) έως εξήντα (60) μέλη. Στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και 

δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως στ΄, οι οποίοι 

ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στην περιφέρεια και στον οποίο 

μπορεί να εγγράφεται κάθε πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της περιφέρειας. Έναν 

τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο περιφερειάρχης δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της περιφέρειας πρόσκληση προς τους πολίτες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι 

οριζόμενοι από τον ειδικό αυτό κατάλογο, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της 

Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου ο περιφερειάρχης, 

οι αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των 

περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Επίσης είναι δυνατόν να καλούνται και να 

παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της 

αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην 

περιφέρεια και ο περιφερειακός διαμεσολαβητής….» 

Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω διάταξη  καθώς και  

1. την με αριθ. πρωτ. 145773/3093/25-09-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Διοίκησης, τμήμα συλλογικών οργάνων, προς κάθε 

ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, να 

υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο, από τον οποίο θα κληρωθούν οι  δημότες- μέλη της 

Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

2.το με αριθμ. Πρωτ. 146823/3111/26-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης , τμήμα συλλογικών οργάνων, προς τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, για τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους. 

εισηγούμαι: 

Τη σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου, με τις αρμοδιότητες  και τον τρόπο λειτουργίας όπως ορίζει το 

άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) όπως αντικαθίσταται και ισχύει με το άρθρο 105 Ν. 4555 /2018 (ΦΕΚ 

133/τ. Α’/ 19-07-2018) ήτοι: 

«….2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης: 

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας. 

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος. 
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γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των 

προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση 

με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά 

την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος. 

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013. 

 

3. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια 

φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και μία φορά 

τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από 

τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 είτε από το 1/3 των πολιτών που συμμετέχουν στην επιτροπή, 

σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η 

σύγκλησή της γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) 

εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της 

συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η 

γραμματειακή υποστήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και 

τηρούνται πρακτικά. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει, ύστερα από συζήτηση, τη γνώμη της, στην οποία 

αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της. 

4. Με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της, μπορεί 

να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

5. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της περιφέρειας και, με μέριμνα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή 

μπορεί, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζομένων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 

6. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και εισάγονται 

υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους. 

7. Το περιφερειακό συμβούλιο, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, ψηφίζει ή 

επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες 

διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο 

αρμόδιο όργανο της περιφέρειας, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν….». 

 

 

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  και μελών του Π.Σ. 

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

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

 
Αποφασίζει  

(απόφαση:14/59/21-10-2019 ) 

Εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου,  ως γνωμοδοτικό όργανο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  

άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/ 

19-07-2018) «Άρθρο 105- Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης -Αντικατάσταση του άρθρου 178 του ν. 3852/2010» , αποτελούμενη 
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από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, ως Πρόεδρο αυτής, εκπροσώπους φορέων που ανταποκρίθηκαν στην 

σχετική Πρόσκληση της Περιφέρειας  και πολίτες, εγγεγραμμένους στον ειδικό κατάλογο της Περιφέρειας, που θα αναδειχθούν μετά 

από κλήρωση (1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων  των φορέων) 

 

 
Σημειώνεται ότι: 
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» , υποστήριξε τη συμμετοχή στη συγκρότησή της του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 

πολιτών και πως πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει διότι η Περιφερειακή Αρχή, για δικούς της λόγους, το αποφεύγει μέχρι 

σήμερα. 

 Πρότεινε, τουλάχιστον, η Επιτροπή να είναι με 45 μέλη.. 

2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, για το εάν και η συγκεκριμένη επιτροπή είναι όργανο 

διαβούλευσης και αν,  με τα ισχύοντα , μπορεί να είναι όργανο διαβούλευσης.  

Θεωρεί ειλημμένες όλες τις αποφάσεις οι οποίες  και κινούνται στη γραμμή της ανάπτυξης για τους λίγους, για τους 

μονοπωλιακούς ομίλους. Και ό,τι λέει η Κυβέρνηση, ό,τι λέει η Περιφέρεια, αυτό  λένε και οι Επιτροπές. Προωθείται η πολιτική 

του κοινωνικού εταιρισμού και η ενσωμάτωση του εργαζόμενου κόσμου ότι εδώ υπάρχει μια μοναδική πολιτική, μια και 

μοναδική πολιτική ανάπτυξης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 

Εκείνοι πιστεύουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος ανάπτυξης, υπέρ των εργαζομένων και αυτή είναι και η θέση τους. 

3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,  εξέφρασε μια εικασία, ότι εάν λειτουργήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης, ίσως 

θα αναπληρώσει και την πλειοψηφούσα παράταξη του Π.Σ. , όσον αφορά τον προγραμματισμό της ανάπτυξης για την επόμενη 

τετραετία. Γιατί, ήδη έχουν περάσει εννέα  χρόνια λειτουργίας του Π.Σ. και ακόμη δεν έχει συζητηθεί πως θα αναπτυχθεί η 

Ήπειρος.  

Και όσον αφορά τη συμμετοχή, είναι υπέρ του να ανοίξουν το θέμα και να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία 

εργαζομένων και φορείς και να καταθέτουν τις απόψεις τους, να υπάρχει μια πλήρης πληροφόρηση για το τι ακριβώς πρεσβεύει 

ο κάθε κλάδος και για το πως βλέπει αυτός την ανάπτυξη του κλάδου του στην περιοχή. Να μην γίνει περιορισμός των ατόμων. 

Να ανέλθει ο αριθμός των μελών ακόμη και στους 60.  

4. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,  υποστήριξε ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές    όλες οι αιτήσεις των ιδιωτών, 

καθόσον ο αριθμός  δεν είναι πολύ μεγάλος και συνεπώς όλοι μπορούν να χωρέσουν. 

5. Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια χρήσιμη δικλείδα του νομοθέτη, ώστε να 

υπάρχει η κοινωνική παράμετρος, την οποία θα λαμβάνει υπόψη το Περιφερειακό Συμβούλιο στα προγράμματα. Αλλά όταν 

πλατειάζει χάνει αυτό το νόημα. Έτσι τάχθηκε υπέρ της άποψης ο αριθμός  των μελών να μην ξεπερνάει  τα 30. 

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

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
              Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
               Σταύρος Παργανάς              

      
    

                                     Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.   
                      Σακαρέλης Δημήτριος 
Η Πρακτικογράφος                                                                    
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου         
 

 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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