
 

1 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.7/15-5-2020   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 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 
167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπως ισχύουν και της Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), συνήλθε σε 
τακτική –μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 52406/980/7-5-2020, 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.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα  6.Ναυρόζογλου 
Παναγιώτα (Γιώτα) 7.Γκαρτζονίκας Ηλίας 8.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 9.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 
11.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 12.Καλούδης Βασίλειος 13.Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Ματσίρας Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 16.Τρομπούκης 
Δημήτριος 17.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος 
Θεόδωρος 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Ριζόπουλος Σπυρίδων 24.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 25.Δημητρίου Δημήτριος  26.Λιούρης Θεοχάρης 
(Χάρης) 27.Φραγκούλης Παύλος 28.Πρέντζας Γεώργιος 29.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 30.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31.Ζήκος Νικόλαος 
32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος  33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 
1. Φώτης Φώτιος 2.Λάμπρου Αλκιβιάδης 3.Τσιάρα Σταυρούλα και  4.Κιτσανού Μαργαρίτα, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                      
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 Β.3ο 

                                 ======== 

Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση χρήσης δύο (2)  ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 133.700  τ.μ. 
και 197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  
Δήμου 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 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. Τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Τ.Α/22-3-2012), όπως ισχύει 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 743/79790/11-3-2020  έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 41649/730/24-3-2020 (συνημμένα με α/α: 33 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα 

του Π.Σ.),  με το οποίο αιτείται την προβλεπόμενη γνώμη του Π.Σ., σχετικά με την παραχώρηση χρήσης  δύο (2) ακινήτων με  

δημοπρασία, εμβαδού 133.700 και 197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» Κοινότητας Ωρωπού, 
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Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  Δήμου Πρέβεζας, για είκοσι πέντε (25) χρόνια, με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

πάρκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1α  του Ν 4061/2012, όπως ισχύει 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 42830/3785/2-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, όπως 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 45384/816/9-4-2020), (συνημμένα με α/α: 34 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων 

κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με το οποίο δίδονται στοιχεία για τα ως άνω ακίνητα 

7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη , των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. 

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

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση  7/26/15-5-2020 ) 

Γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του ανωτέρω αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παραχώρηση της 

χρήσης δύο (2) ακινήτων με  δημοπρασία, εμβαδού 133.700 και 197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» 

Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  Δήμου Πρέβεζας, για την  προτεινόμενη χρήση και εμμένει στην προηγούμενη 

απόφασή του για αξιοποίηση  αποκλειστικά για αγροτική χρήση και καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. 

 

 
 
 
 
Οι παρατάξεις  διατήρησαν  τις απόψεις τους, όπως  είχαν τοποθετηθεί και στην προηγούμενη, σχετικά με το θέμα, συνεδρίαση, ήτοι: 
 

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», επανέλαβε τη θέση της να παραμείνει στη χρήση της αγροτικής παραγωγής και να δοθεί 
αγώνας για να την αξιοποιήσουν οι ντόπιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να μην βγει η έκταση καθόλου σε δημοπρασία, γιατί  πρόκειται 
για μια περιοχή ιδιαίτερα παραγωγική και δεν πρέπει να την στερηθούν οι ντόπιοι καλλιεργητές.  

             Θα πρέπει αυτό να γίνει σαφές και στο Υπουργείο.  
 

2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», διαφώνησε και στη βάση της άποψής τους ότι δεν γνωρίζουν και την άποψη 
των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών πάνω στο θέμα και αυτό, εκ προοιμίου, τους κάνει αρνητικούς. 

 
3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», παραμένει στην άποψή της να είναι αρνητικοί σε ότι  δεν έχει να κάνει με την αξιοποίηση της 

περιοχής για την πρωτογενή παραγωγή και με τα συμφέροντα των μικρών καλλιεργητών και επαγγελματιών. 
 

4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», επανέλαβε την πρότασή της να παραμένει η έκταση αυτή στη διάθεση  του 
πρωτογενούς τομέα και στους καλλιεργητές της περιοχής, όπως ισχύει και σήμερα.  
Να δοθεί στον ΤΟΕΒ για χρήση, με τη δέσμευση να καλλιεργείται από τους κατοίκους, όπως καλλιεργούνταν όλα αυτά τα χρόνια. Και 
εάν για αυτό υπάρχει πρόβλημα νομικό, να μεσολαβήσει η Περιφέρεια, η οποία έχει και την εποπτεία στους ΤΟΕΒ. Να παραχωρήσει 
την έκταση στον ΤΟΕΒ για χρήση των αγροκτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής.  
Πρόκειται για μια παραγωγική περιοχή, η οποία μετά και τα πρόσφατα γεγονότα με την κρίση της πανδημίας, που  απέδειξε ότι 
υπάρχει κρίση και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φύγει από την γεωργοκτηνοτροφία. 
 Τα πράγματα μάλιστα τα αντίθετα απέδειξαν. Θα πρέπει να στηριχθεί ο αγροκτηνοτροφικός  τομέας και ιδιαίτερα ο μικρός 
παραγωγός για να επιζήσει ο ίδιος και για να μπορέσει να προσφέρει. Είναι το μόνο μοντέλο ανάπτυξης, που μπορεί να ΄΄κρατήσει΄΄ 
τη χώρα.  

 
5.  Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,  υποστήριξε την άποψη της αξιοποίησης της έκτασης από τους παραγωγούς 

της περιοχής. Ενίσχυσε και εκείνος την άποψή τους αυτή, μετά  τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, ύστερα από την τελευταία εμπειρία 
της πανδημίας και τα οποία επιβάλλουν την αλλαγή  της πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας. 
 Να μην στηρίζουμε τα πάντα στον τουρισμό, στις πολυεθνικές , για να κάνουν βιοαέριο, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.  Θα 
πρέπει αυτό να αλλάξει και να ενισχυθεί περισσότερο ο πρωτογενής τομέας. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να 
υπάρξει σεβασμός στους παραγωγούς που αξιοποιούσαν την περιοχή και να βρεθεί λύση να συνεχίσουν.  

 
6. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ενίσχυσε και εκείνη την απόφαση, υποστηρίζοντας, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση 

που είχε γίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στη βούληση της τοπικής κοινωνίας και να αξιοποιηθεί η έκταση προς το 
συμφέρον των ντόπιων παραγωγών.   

 
7. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», υποστηρίζοντας την παρούσα απόφαση, επεσήμανε την ανάγκη να αποφασίσει ο 

ντόπιος πληθυσμός για το πως θα αξιοποιήσει την περιοχή για τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. 
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Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παππάς, υποστήριξε  την απόφαση, συμφωνώντας με την πρόταση της παράταξης  
«ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», να αποσταλεί τεκμηριωμένη η θέση στο Υπουργείο, έτσι ώστε η έκταση να παραμείνει στη διάθεση των 
παραγωγών της περιοχής και να μην μπει στη διαδικασία των δημοπρασιών.  

 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………  
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
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