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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  2/02-02-2023 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, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α), 
συνήλθε σε  τακτική,  διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις  δύο (02) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00 , κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13506 / 262/27-01-2023  Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
Δ. 1.Νάκου – Δασούλα Αγνή,  Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου -Τάσιου Αναστασία  4.Βαρέλης Δημήτριος 
5.Φώτης Φώτιος 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 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.Γούσης Χρήστος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ 17.Ματσίρας Χρήστος 18. Γκούμας Αχιλλέας  
β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 19.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Σακαρέλης Δημήτριος 21.Ζάψας Γεώργιος 22..Κορωναίος Θεόδωρος 
 β. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»: 23. Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 
δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 
 ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 29.Πρέντζας Γεώργιος 30.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 31.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» 32.Γαλατάς Ζώης  
ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 33.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος   
η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»- 
 θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα  
3. Τσιάρα Σταυρούλα 4. Παργανάς Σταύρος 5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 6. Λέκκα Χριστίνα 7.Φραγκούλης Παύλος  και 8. 
Αναγνώστου Κωνσταντίνος ,  τακτικά μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
  
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Ανθούλα Κατηρτζίδη 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, 
θέμα: 

   
  

         Θέμα 5ο  
                                                                                             ======== 

Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 33 του Ν 5013/2023, στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος , Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 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 και ειδικότερα των άρθρων 163 

και 164. 

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΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 

(ΦΕΚ  3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Τις υπ΄αριθμ. 3/6/1-2-2022 ( ΑΔΑ: Ω2ΣΒ7Λ9-Ε55) και 3/7/1-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΦ7Λ9-Ω2Π), ΦΕΚ 799/23-2-2022 τ.Β, 

αποφάσεις του, με θέμα «Σύσταση των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και 

«Κοινωνικών Θεμάτων», του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν 3852/2010, όπως 

ισχύει και εκχώρηση αρμοδιοτήτων» και «Συγκρότηση των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης» και «Κοινωνικών Θεμάτων», του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου», αντίστοιχα. 

5. Την  επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημ. Σιώλου , όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:14445/232/30-1-2023)  (συνημμένα με α/α: 8 στο φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα 

θέματα του Π.Σ.),  και στην οποία  διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

«                                                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ    

(για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί  του 5ου  θέματος ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο "μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

Π.Σ., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου"). 

 

 -   Με την διάταξη του άρθρου 33 Ν. 5013/2023 (Φ.Ε.Κ. 12 Α/19-01-2023) υπό τον τίτλο (του ίδιου ως άνω άρθρου) 

«Αρμοδιότητες του Περιφερειακού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρ.163 Ν. 3852/2010, προστέθηκαν στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο οι παρακάτω αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στην ίδια διάταξη και συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες να :  

«ιγ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

ιδ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 

δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 

4765/2021 (Α΄ 6) και του άρθρου 36 του ν. 4765/2021. 

ιε) Αποφασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των όρων κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του 

άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Περιφερειάρχη. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων του πρώτου 

εδαφίου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του. Δύναται να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες προς άσκηση 

καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητημάτων που άπτονται 

τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτών. 

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων της 

Περιφέρειας. 

ιη) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή της Περιφέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων 

περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020.» 

 

.-  Επισημαίνεται περαιτέρω,  ότι η έκδοση του ως άνω Νόμου με την παραπάνω διάταξη, όπως και με άλλες συναφείς και 

σχετικές διατάξεις, που αφορούν κυρίως τους ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμους κ.λπ.) και την οριζόμενη αρμοδιότητα των συλλογικών 

τους οργάνων (επαναφορά αρμοδιοτήτων που είχαν μεταβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λπ.  

με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4623/2019 - «νόμος Θεοδωρικάκου», όπως συνηθίζεται να αναφέρεται), προσδιορίστηκε από 

τις παραδοχές  της πρόσφατα εκδοθείσης υπ.αριθ. 2377/2022 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.  

Με την ως άνω απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε κατά πλειοψηφία,  ότι οι ως άνω σχετικές διατάξεις του Ν. 

4623/2019 για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Οικονομικών Επιτροπών κ.λ.π.) και των αρμοδιοτήτων που 

μεταβιβάστηκαν στα ίδια συλλογικά όργανα, ώστε να αποκατασταθεί η κυβερνησιμότητα και  ομαλή λειτουργία στους ΟΤΑ 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478&partId=1910368
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478&partId=1910402
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581242
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483&partId=1840135
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483&partId=1840135
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
ΑΔΑ: 9ΠΟ67Λ9-Τ7Ν



3 

 

(όπως ο ίδιος ως άνω Νόμος στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρει, λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις 

Ν. 4555/2018, με τον οποίο ίσχυσε η απλή αναλογική στις πρόσφατες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού), 

είναι αντίθετες, για τους αναλυτικούς λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ίδιας απόφασης, στις διατάξεις των άρθρων 

5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος.  

Με την παρούσα λοιπόν εισήγησή μου,  για την καλύτερη, λειτουργικότερη και εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου και ενόψει του δεδομένου ότι οι άνω προστεθείσες αρμοδιότητες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 

αφορούν  κυρίως αντιμετώπιση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που έχουν κατά κύριο λόγο υπηρεσιακή υφή και αντικείμενο 

(ίδετε ενδεικτικά το ζήτημα της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων του άρθρ. 100 Ν. 3852/2010), εισηγούμαι οι ως άνω 

αρμοδιότητες, με σχετική απόφαση του οργάνου σας (Περιφερειακού Συμβουλίου), να μεταβιβαστούν, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρ. 164 Ν. 3852/2010,  στην ήδη συσταθείσα και λειτουργούσα  Επιτροπή Περιβάλλοντος,  

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταβίβαση που είναι απολύτως νόμιμη και παραδεκτή και δεν 

προσκρούει σε καμία σχετική απαγόρευση » 

6. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη 

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

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

 

Αποφασίζει κατά την οριζόμενη στο άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 πλειοψηφία 

(απόφαση: 2/8/02-02-2023) 

Μεταβιβάζει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, αποδεχόμενο την ως άνω 

εισήγηση (υπό στοιχ. 5) και προς το σκοπό της καλύτερης, λειτουργικότερης και εύρυθμης λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως προστέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο  δυνάμει του άρθρου 33  Ν. 

5013/2023 (Φ.Ε.Κ. 12 Α/19-01-2023) υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

163 ν. 3852/2010», ήτοι:  

«ιγ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των 

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

ιδ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και 

νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς 

και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και του 

άρθρου 36 του ν. 4765/2021. 

ιε) Αποφασίζει για τη σύναψη και την έγκριση των όρων κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του 

άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. 

Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή του. Δύναται να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες προς άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά 

το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου αυτών. 

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων της Περιφέρειας. 

ιη) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή της Περιφέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 

4674/2020 (Α΄ 53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων περιφερειών στο 

άρθρο 2 του ν. 4674/2020.» 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478&partId=1910368
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478&partId=1910402
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1191478
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864&partId=1581242
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483&partId=1840135
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483&partId=1840135
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
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Σημειώνεται ότι: 
1.Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά, μόνο ως προς το πρώτο μέρος της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων, που 
αφορούν στις Προγραμματικές Συμβάσεις, ενώ για το δεύτερο σκέλος του θέματος ψήφισε αρνητικά. 
 
2.Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ», τοποθετήθηκε αρνητικά, έχοντας την άποψη ότι οι Επιτροπές θα πρέπει να έχουν ρόλο 
προετοιμασίας των θεμάτων και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 
 
3. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε επίσης αρνητικά. 
 
4.Ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», κ. Ριζόπουλος, απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του 
θέματος 
 
 
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 

      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος 
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