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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 συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ
(σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν 3852/2010,όπως ισχύουν), μέσω τηλεδιάσκεψης ( σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020,
Α΄76-) συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δεκαέξι (16 ) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 61542 /1024/10-5-2021, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης της Περιφερειακής Συμβούλου
του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κας Νάκου –
Δασούλα Αγνής

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Ψαθάς Βασίλειος 2.Πατήλας Κωνσταντίνος 3.Κατέρης Ιωάννης 4.Σίμου –Τάσιου Αναστασία
5.Βαρέλης Δημήτριος 6.Φώτης Φώτιος 7.Πιτούλης Θωμάς 8.Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα 9.Λάμπρου Αλκιβιάδης 10.Δηλαβέρη
Ρεγγίνα 11.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 12.Νάκου – Δασούλα Αγνή 13.Σιαράβας Κωνσταντίνος 14.Πότσης Οδυσσεύς 15.Τσιάρα
Σταυρούλα 16.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 17.Γοργόλης Βασίλειος 18.Γκαρτζονίκας Ηλίας 19.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
20.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 21.Παπαχρήστου Βασίλειος 22.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 23.Παργανάς Σταύρος 24.Καλούδης
Βασίλειος 25.Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) 26.Γούσης Χρήστος 27.Σπυρέλης Μιχαήλ 28.Ματσίρας Χρήστος 29.Γκούμας Αχιλλέας
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 30.Τρομπούκης Δημήτριος 31.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 32.Σακαρέλης Δημήτριος 33.Ζάψας Γεώργιος
34.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 35.Λέκκα Χριστίνα 36.Κορωναίος Θεόδωρος
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:37.Γκαμπρέλας Δημήτριος 38.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 39.Δημητρίου Δημήτριος 40.Κιτσανού Μαργαρίτα 41.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 42.Φραγκούλης Παύλος
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» : 43.Πρέντζας Γεώργιος 44.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 45.Κωτσαντής Κωνσταντίνος
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 46.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 47.Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :48..Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Ριζόπουλος Σπυρίδων, 2. Νάνος Ευστάθιος ( από την παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
–Περήφανοι Ξανά!») και 3. Γαλατάς Ζώης («ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»), τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου,
αν και νόμιμα κλήθηκαν
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου
Ανθούλα Κατηρτζίδη και Αργυρώ Παππά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης,
θέμα:
Θέμα 2ο
========
Υποβολή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποδοχή αυτής και εκλογή νέου
Αντιπροέδρου

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 165 και 166, όπως ισχύουν

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. 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΄)

4.

Τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του
ν.4682/2020, ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020.

5.

Την αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των
εκλεγέντων Περιφερειάρχη και μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
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6.

Την με αριθμ. πρωτ. 59641/20-8-2019 (ΑΔΑ 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3), υπ΄ αριθμ. 85/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

7.

Την αριθμ. 11/43/01-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ6037Λ9-Φ29) απόφασή του, με θέμα «Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Ηπείρου», όπως επικυρώθηκε με τη αριθμ. πρωτ. 129691/10-9-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

8.

Το με αριθμ. πρωτ. Π.Σ. 62451/1052/11-5-2021 έγγραφο υποβολής παραίτησης του κου Δημητρίου Σακαρέλη, από το
αξίωμα του Αντιπροέδρου του Π.Σ. (συνημμένα με α/α 28 στον Φ1/2021 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.)

9.

Την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τη διαδικασία εκλογής νέου Αντιπροέδρου του Π.Σ., μετά από παραίτηση του
εκλεγέντος με την έναρξη της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου κ. Σακαρέλη, από τη θέση του αντιπροέδρου του Π.Σ. από
την Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κα Νάκου –Δασούλα Αγνή, που απέστειλε και την σχετική πρόσκληση, όπως κατά την
έναρξη της συνεδρίασης του Π.Σ. τέθηκε υπόψη του σώματος, βασικά σημεία της οποίας παρατίθενται ως κάτωθι:
" Επισημαίνεται καταρχήν ότι η παρούσα συνεδρίαση, όπως σχετικά αναφέρεται και στην πρόσκληση όπως και όλες οι
προηγούμενες συνεδριάσεις του Π.Σ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια
εφαρμογής των μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού και κατ'εφαρμογή της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/113-2020. Περαιτέρω:
Για τα θέματα λοιπόν των παραιτήσεων από τα αξιώματα του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Π.Σ., γίνεται αναφορά και
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθ. 166 του Καλλικράτη, όπως σήμερα ισχύει, που ορίζει ότι " άρθρ. 166 παρ. 1. Η παραίτηση από
το αξίωμα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του Π.Σ. υποβάλλεται στο συμβούλιο και γίνεται οριστική,
αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος. 2. Για την αποδοχή της παραίτησης γίνεται
ειδική συνεδρίαση την πρώτη Κυριακή μετά την υποβολή της παραίτησης. Στην ίδια συνεδρίαση, με την διαδικασία του άρθρου
165, το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση, στην εκλογή του Προέδρου, αντιπροέδρου ή
γραμματέα με την διαδικασία του προηγούμενου άρθρου".

10. Την πρόταση, όπως ομόφωνα γίνεται αποδεκτή από την δεύτερη

σε εκλογική δύναμη παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», της εκλογής για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του περιφερειακού συμβούλου
της ίδιας παράταξης, κου Τρομπούκη Δημήτριου, ως μοναδικού υποψηφίου αυτής (παράταξης).
11. Την πρόταση του κ. Περιφερειάρχη, περί ομόφωνης αποδοχής της πρότασης της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
12. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:8/22/16-5-2021 )
Α. Αποδέχεται την παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κου Δημήτριου Σακαρέλη, ο
οποίος παραμένει Περιφερειακός Σύμβουλος
Β. Επικυρώνει -εκλέγει για το υπόλοιπο πρώτο ήμισυ της θητείας του στη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ως νέο Αντιπρόεδρο του Π.Σ., τον κ. Τρομπούκη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της δεύτερης σε εκλογική
δύναμη παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

Σημειώνεται ότι:
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αντιπροέδρου, πρότεινε τον κ. Τρομπούκη
για την αντικατάστασή του ως μοναδικού υποψηφίου αυτής, ωστόσο απείχε από την επικύρωση της εκλογής του, έχοντας
καταθέσει ένσταση Α.Π./Π.Σ. 65156/1094/16-5-20210, συνημμένα με α/α 25 στον Φ1/2021 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.),
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«

Προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
Γραμματεία ΠΣ
2
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Σχετικά με την σημερινή συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουμε
να δηλώσουμε τα εξής:
Καταθέτουμε ένσταση επί της προσκλήσεως επειδή ενέχει στοιχεία ακυρότητας, καθόσον υπογράφεται από την πρώτη σε
ψήφους Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης, κα Νάκου Α. και όχι από τον πρόεδρο του ΠΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 165 &
166 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφού η παραίτηση του προέδρου τελεί υπό κρίση μέχρι να γίνει
τελεσίδικα αποδεκτή από το Συμβούλιο. Η αποστολή της φερόμενης ως προεδρεύουσας, κας Νάκου Α., έληξε με την 1 η εκλογή
του προεδρείου, τον Σεπτέμβριο του 2019 και η τωρινή εμπλοκή της στη διαδικασία δεν προκύπτει από το νόμο. Δυνητικά την
πρώτη πρόσκληση συνεδρίασης για την εκλογή προέδρου ΠΣ έπρεπε να υπογράψει ο Αντιπρόεδρος αφού ακόμα δεν είχε
παραιτηθεί και γι αυτό το λόγο ακολούθησε 2η πρόσκληση εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Από την ανάγνωση των σχετικών άρθρων του νόμου προκύπτει το δικαίωμα των παρατάξεων να προτείνουν και να εκλέξουν
στο προεδρείο αυτόν/ αυτήν που θα επιλέξουν (άρθρο 165/ν.3852 παρ/φος δ.3 «Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για
κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του ΠΣ, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη»).
Η παράταξη μας διαχώρισε τη θέση της από τα συμβαίνοντα, σε ότι αφορά την κρίση που διέρχεται το περιφερειακό
συμβούλιο, με την συμβολική παραίτηση του Αντιπροέδρου από το προεδρείο και δεν θα επανέλθουμε. Υπερασπιζόμαστε
σταθερά τις δημοκρατικές κατακτήσεις, τα δικαιώματα, το διάλογο, τις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του περιφερειακού
συμβουλίου, τον σεβασμό των μελών, της ελευθεροτυπίας, της δημοσιογραφικής κριτικής έναντι της διοίκησης και τον πολιτικό
πολιτισμό. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της πλειοψηφίας να εκλέξει τον/την πρόεδρο της αρεσκείας της, αλλά με τη διαδικασία
που προβλέπει ο νόμος. Για τους ίδιους λόγους δεν απεμπολούμε το δικαίωμα της εκλογής αντιπροέδρου από την παράταξη
μας, ως 2η σε δύναμη παράταξη στο ΠΣ και υποδεικνύουμε για το αξίωμα τον περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτριο Τρομπούκη,
από την ΠΕ Άρτας.
Συμμετέχουμε στην ειδική συνεδρίαση - τηλεδιάσκεψη του περιφερειακού συμβουλίου, της 16ης Μαΐου, για την αποδοχή
των παραιτήσεων προέδρου και αντιπροέδρου, την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και απέχουμε από την επικύρωση της
εκλογής υποστηρίζοντας την ένσταση μας.
Ιωάννινα, 16-05-2021
»

2.

Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», απείχε από την διαδικασία, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλαν
(Α.Π./Π.Σ.65424/1095/17-5-2021, συνημμένα με α/α 26 στον Φ1/2021 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.), το περιεχόμενο του
οποίου έχει ως εξής:
«
Προς κα. Αγνή Νάκου
Κυρία Νάκου, ως επικεφαλής των «Οριζόντων Ηπείρου», με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνω επίσημα, ότι η παράταξή
μας θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία της εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου »
Επισημαίνεται εν προκειμένω, ότι από την παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και όπως προκύπτει από τα παραπάνω,
μετείχαν στην συνεδρίαση και τη λήψη απόφασης επί του συζητούμενου θέματος της αποδοχής της επικύρωσης της εκλογής
Αντιπροέδρου του Π.Σ., οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Παππάς και κ. Γκαμπρέλας, που ρωτήθηκαν σχετικά και δήλωσαν ότι
απέχουν από τη λήψη της απόφασης.

3.

Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», αποχώρησε από τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι η για την παρούσα συνεδρίαση έχουν γίνει
δύο ατοπήματα, όπως τα χαρακτήρισε ο επικεφαλής της παράταξης. Το πρώτο αφορά την Πρόσκληση, για την οποία, έχουν την
άποψη ότι, θα έπρεπε να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Θα έπρεπε πρώτα να προηγηθεί Πρόσκληση του Αντιπροέδρου, μετά
την παραίτηση του Προέδρου και πριν τη δικιά του παραίτηση. Και το δεύτερο αφορά την ημερήσια διάταξη, η οποία θα
έπρεπε να έχει τέσσερα θέματα, δύο για την αποδοχή των παραιτήσεων και δύο για την εκλογή των νέων προσώπων.
Επιπλέον, τόνισαν ότι, η παράταξη τους έχει θιχθεί, γιατί ο πολιτικός πολιτισμός των ανθρώπων που προκάλεσαν τα γεγονότα,
εξ αιτίας των οποίων ακολούθησαν οι εν λόγω παραιτήσεις, δεν έχουν αποδοθεί έντιμα και σωστά. Έτσι, δεν βρήκαν νόημα
στην παρουσία τους στην παρούσα διαδικασία και αποχώρησαν.

4.

Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», αποχώρησε από τη συνεδρίαση, από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτή η
πρότασή τους, που κατέθεσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 65154/1092/16-5-2021, συνημμένα με α/α 27 στον
Φ1/2021 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.) και η οποία έχει ως εξής:

« ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.
Κύριοι
δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Περιφερειακής Διοίκησης.
Η αυριανή ειδική συνεδρίαση για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, προέκυψε μετά από παραιτήσεις λόγω ακραίων
γεγονότων σε συνεδρίαση του Π.Σ.. Τα γεγονότα αυτά, όπως προκύπτει και από τις επιστολές παραιτήσεων του προέδρου και
αντιπροέδρου αλλά και από δημοσιευμένες τοποθετήσεις παρατάξεων του Π.Σ., υπήρξαν αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκής
πολιτικής και έκφραση τους ήταν η λειτουργία του Π.Σ..
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Δεν μπορεί λοιπόν η αυριανή συνεδρίαση να μην έχει ως θέμα συζήτησης την ελάχιστη συμφωνία και συναίνεση σε
διαδικασίες, που θα προστατεύουν το διάλογο, την ελεύθερη αντιπαράθεση προτάσεων και ιδεών. Επειδή μέρος της
προβληματικής λειτουργίας του Π.Σ. αποτέλεσε η επιμονή της πλειοψηφίας σε συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης που αποστέωσαν
την διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων και επειδή η μυστική ψηφοφορία αποτελεί επίσης απαίτηση του νομοθέτη, προτείνουμε
τα εξής:
1ον. Η αυριανή συνεδρίαση να διακοπεί, όπως προβλέπει το Άρθρο 16ο (Λήξη - Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού
συμβουλίου) του κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. και να συνεχιστεί την επομένη ή μεθεπόμενη ημέρα σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
σε χώρο όπως η αίθουσα Δ. Χατζής στα παλαιά σφαγεία ή η αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας στο πνευματικό κέντρο Δ. Ιωαννιτών,
ώστε να αποφευχθεί η μεγαλύτερη καθυστέρηση μέχρι την επομένη Κυριακή, ημέρα που ορίζει ο νομοθέτης ως ημέρα εκλογής νέου
προεδρείου.
Άλλωστε οι διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α ́55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2
του ν.4682/2020, την οποία επικαλείται η πλειοψηφούσα σύμβουλος στην πρόσκληση μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν αναιρεί την
νομιμότητα και δυνατότητα των ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, αλλά ορίζει ότι «Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Επιπλέον δεν είναι λογικό να έχει ανοίξει η πλειοψηφία των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με την τήρηση
μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid19 και το Π.Σ. να συνεχίζει την δυσλειτουργική διαδικασία των τηλεδιασκέψεων.
2ον Στην δια ζώσης συνεδρίαση να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ.. Επαναφέρουμε λοιπόν την πρόταση μας
α) το νέο προεδρείο να συνεδριάζει για την διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης και να καλεί τους επικεφαλής των παρατάξεων για την
μέγιστη δυνατή συνδιαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
και β) τα σημαντικά θέματα των επιτροπών περιβάλλοντος και κοινωνικών θεμάτων να έρχονται για συζήτηση στο
περιφερειακό συμβούλιο, καθώς από την φύση τους οι επιτροπές αυτές λειτουργούν με εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Π.Σ.
Αναγνωρίζουμε όλοι στα λόγια ότι η περίοδος που έρχεται εν μέσω οικονομικής κρίσης και αρνητικού κοινωνικού
αποτυπώματος που άφησε η διαχείριση της πανδημίας, θα οξύνει υπαρκτά και θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Το περιφερειακό
συμβούλιο, τουλάχιστον να μπορεί να συζητά τα ζητήματα που θα προκύψουν.

Σας παραθέτουμε:
ΑΡΘΡΟ 10 (της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α ́55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020).
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου
167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
ΆΘΡΟ 16 του κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. Λήξη - Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου.
1. Η συνεδρίαση λήγει με την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου που
λαμβάνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης διακόπτεται η
συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη συγκεκριμένη μέρα, με την ίδια διαδικασία. Αν υπάρχει παρόμοια πρόταση για διακοπή που
έχει απορριφθεί, δεν υποβάλλεται νέα, αν δεν περάσει τουλάχιστον μια ώρα από την απόρριψη της προηγούμενης. Εάν διακοπεί η
συνεδρίαση για την επομένη ή άλλη συγκεκριμένη ημέρα η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ωρών.
3. Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στη δικαιοδοσία του προέδρου. Η διακοπή όμως για διάστημα μεγαλύτερο της μισής ώρας
επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει συναίνεση του συμβουλίου.
4. Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί και αν ακόμη βρίσκεται σε απαρτία, να
συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες.
5. Ο αντιπρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του προέδρου, δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να
προεδρεύσει αυτής.
»
Θεωρούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν θα λυθούν με την επιλογή των καλύτερων
προσώπων, αλλά με το να ξεπερασθούν τα εμπόδια που υπάρχουν στη συνεννόηση τη διαδικαστική και να σταματήσουν να γίνονται
οι συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις και να επανέλθει το Συμβούλιο στις δια ζώσης συνεδριάσεις. »
Θεωρούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν θα λυθούν με την επιλογή των καλύτερων
προσώπων, αλλά με το να ξεπερασθούν τα εμπόδια που υπάρχουν στη συνεννόηση τη διαδικαστική και να σταματήσουν να
γίνονται οι συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις και να επανέλθει το Συμβούλιο στις δια ζώσης συνεδριάσεις.

5.

Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αντιπροέδρου και συμφωνώντας με την πρόταση
της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», απείχε από την υπόλοιπη διαδικασία.

6.

Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», δεν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Αντιπροέδρου, με το σκεπτικό που
εξέφρασε και για την περίπτωση της παραίτησης του Προέδρου και ως εκ τούτου απείχε από την περεταίρω διαδικασία.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΊΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά
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