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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 17εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πκβνπιίνπ ην άββαην 24 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  104-17/24-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Γηα ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Μαξαζηά Ηζάθεο. 
 

ήκεξα, εκέξα  άββαην 24 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2021 θαη ψξα 10:00 ζπλήιζαλ ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:  Presence.gov.gr, ηα 
κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ 
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξχρζεθαλ κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ.739/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’  αξηζκ. 
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ 
θαζψο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειψζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθψλ 
πκβνχισλ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 56359/55/16-07-2021  πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ 
Ν.3852/2010 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,  
  
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ : 

1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π.. 
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξφεδξνο Π.. 
3.  Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π. 
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηψηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
5. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή 
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
14. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε 
15. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
18. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
19. Θεφδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
20. Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
21. Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε 
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22. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
23. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
24. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
25. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
26. Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
27. Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
28. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  
29. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη: 

1. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
2. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
3. Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
4. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ 
5. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
6. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ 
7. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ 
8. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε 
9. Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε 
10. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
11. Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ 
12. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα ελφο (41) 
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο είθνζη ελλέα  (29) θαη ν Πξφεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνχινπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξψηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θ.θ. 
ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ, Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ θαη ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 2εο επεξψηεζεο ζπλδέζεθαλ νη  Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη 
θ.θ. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε θαη Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ 
Πέηξνπ 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξψηεζεο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θ. 
Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ Δθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθαλ νη 
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θ.θ. Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 

 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξφεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνχ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 3ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο  
ζέκα ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, σο 2ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο  φπσο 
απνθαζίζηεθε (ζηελ 16ε/23-07-2021 ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: «Γηα ηνλ επαξρηαθφ 
δξφκν Μαξαζηά Ηζάθεο». 
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--------Παξάιεηςε----------- 

 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ: Γηα ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Μαξαζηά Ηζάθεο. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε 
Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Αιεμάλδξα Μπαινχ, εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
 
 

Ππωσ , ζχουμε τονίςει με Επερωτιςεισ, αλλά και με Θζματα που ζχουμε ειςθγθκεί ςτο 
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, θ Ικάκθ αντιμετωπίηει πολλαπλά προβλιματα ςε πολλοφσ 
τομείσ. Ραρά τθν προςπάκεια ςασ, μαηί με τθν κυβζρνθςθ ,να τα κρφψετε κάτω από το 
«χαλί», θ ηωι και θ πραγματικότθτα είναι αμείλικτθ. 
Σιμερα ςασ μεταφζρουμε το αίτθμα των κατοίκων τθσ Ικάκθσ, για το κομμάτι του 
Επαρχιακοφ δρόμου που ςυνδζει το Βακφ και το Ρεραχϊρι με  τθν περιοχι Μαρακιά. Είναι 
ζνα ηιτθμα που απαςχολεί τουσ κατοίκουσ εδϊ και πολλά χρόνια και όποιεσ ενζργειεσ 
ζχουν γίνει είναι «μπαλϊματα»,πάντα ςτθν λογικι του ελάχιςτου κόςτουσ και τθσ 
‘’προςωρινότθτασ’’. 
Ππωσ ςυγκεκριμζνα αναφζρουν ςτο αίτθμά τουσ οι κάτοικοι,  πρζπει ΑΜΕΣΑ να γίνουν: 

 Στο κομμάτι τθσ Επαρχιακισ Οδοφ, αποκατάςταςθ των παλιϊν ξερολικιϊν που 
βρίςκονται ςτο μζροσ του δρόμου προσ τθν κάλαςςα, από τθν κζςθ Στροφι 
Ανεμοδοφρι μζχρι τθν κζςθ Ξεροπιγαδο, με νζα υλικά και ςφγχρονεσ μεκόδουσ. Οι 
ξερολικιζσ αυτζσ ζχουν γκρεμιςτεί ςε πολλά ςθμεία με ςυνζπεια τθν αναμενόμενθ 
πλιρθ κατάρρευςθ τουσ, που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα και τθν κατάρρευςθ του 
δρόμου. Ήδθ είναι επιβαρυμζνα τα ςθμεία αυτά από τθν διζλευςθ των οχθμάτων. 

 Αςφαλτόςτρωςθ από το ςθμείο που τελειϊνει θ παλιά άςφαλτοσ μζχρι το οικόπεδο 
του Ο.Τ.Ε. 

 Στο κομμάτι τθσ αγροτικισ οδοφ, ςε πολλά ςθμεία και λόγω τθσ κλίςθσ του δρόμου 
υπάρχουν μεγάλεσ νεροςυρμζσ οι οποίεσ ζχουν ςκάψει το οδόςτρωμα με 
αποτζλεςμα να ζχουν εμφανιςτεί τα βράχια ςτο δρόμο και να είναι ςχεδόν 
απαγορευτικι θ διζλευςθ των οχθμάτων. 

Να τονιςτεί, ότι  θ περιοχι του Μαρακιά αποτελεί μζροσ άςκθςθσ αγροτικϊν και 
κτθνοτροφικϊν δραςτθριοτιτων, αφοφ υπάρχει  ςθμαντικι καλλιζργεια και εκμετάλλευςθ 
ελαιόδεντρων που με τθν κατάςταςθ του δρόμου γίνεται απαγορευτικι. Αλλά τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει και ενδιαφζρον από τουσ κατοίκουσ για τθν αξιοποίθςθ και προςταςία τθσ 
περιουςίασ τουσ. Επίςθσ είναι κομμάτι περιπατθτικϊν διαδρομϊν.  
Το αίτθμα των κατοίκων είναι θ ΑΜΕΣΗ αποκατάςταςθ τθσ βατότθτασ του δρόμου με 
διαπλατφνεισ και επιςτρϊςεισ με κατάλλθλα υλικά που κα αντιμετωπίςουν τα προβλιματα 
που προαναφζρκθκαν.  
Επερωτάται η κ. Περιφερειάρχης: 

1. Γιατί μζχρι τϊρα δεν ζχει αντιμετωπίςει αυτό το ςοβαρό πρόβλθμα; 
2. Θα το εντάξει ΑΜΕΣΑ ςτον Ρρόγραμμα Δράςθσ και τον Ρροχπολογιςμό του 

2021 ,με αντίςτοιχθ τροποποίθςι τουσ, για να ολοκλθρωκεί το ζργο πριν το 
Φκινόπωρο; 
                                                                        19.07.2021 

       Οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ Λαϊκισ Συςπείρωςθσ 

       Ν. Γκιςγκίνθσ, Ε. Κολυβά, Δ. Κεφαλλθνόσ, Α. Μπαλοφ, Χ. Χαραλάμπουσ 

 
 -------Παξάιεηςε----------- 
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Αθνινχζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν Έπαξρνο 
Ηζάθεο θ. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ιέγνληαο φηη ην Δπαξρηαθφ Γίθηπν ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Μαξαζηά θηάλεη έσο ηε ζέζε Αλεκνδνχξη. 
Απφ ηε ζέζε Αλεκνδνχξη έσο ην παιηφ θηίξην ηνπ ΟΣΔ δελ πθίζηαηαη επαξρηαθφ 
δίθηπν.  Πξφθεηηαη γηα κηα παιηά θαη πξφρεηξε δηάλνημε ηεο πξψελ θνηλφηεηαο 
Πεξαρσξίνπ θαη θαηνίθσλ πνπ έρνπλ αγξνηεκάρηα ζηελ πεξηνρή.  
ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ Δπαξρηαθνχ δηθηχνπ νθείινπκε λα επηζθεπάζνπκε ηηο 
μεξνιηζηέο πνπ έρνπλ δεκηέο θαζψο θαη ηα ηκήκαηα ηεο αζθάιηνπ πνπ έρνπλ θζνξέο. 
 
 
ηε ζπλέρεηα, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ θ. Δκκαλνπήι 
Οξθαλνπδάθεο,  είπε φηη ζπκθσλεί κε ηνλ Έπαξρν Ηζάθεο θ. Αζαλάζην Ληβηηζάλε κε 
ηε ζπκπιήξσζε λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, εθφζνλ ε 
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ ζπληάμεη ηελ απαηηνχκελε κειέηε θαηφπηλ απηνςίαο. 
 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηφληα Νεζηά» θ. Θεφδσξνο 
Γαιηαηζάηνο είπε φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε λα εληαρζεί ζην 
πξφγξακκα δξάζεο ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα  
λα πξνρσξήζεη ην έξγν θαη λα γίλεη ε ζρεηηθή πξνκειέηε γηα ην χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ηφληνο πκκαρία» θ. ππξίδσλ πχξνπ είπε φηη 
ςεθίδνπλ ζεηηθά, αθνχ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
ζέκαηνο. Γελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 
απαηηνχληαη λα  απνθαηαζηαζεί, ψζηε λα είλαη αζθαιήο ε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ηεο 
Ηζάθεο. 
 
 
πκπιεξσκαηηθά ηεο εηζήγεζεο, ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή 
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Νηθφιανο Γθηζγθίλεο επεζήκαλε φηη ν δαζηθφο 
δξφκνο έγηλε κε ηνπο θαηλνχξγηνπο δαζηθνχο ράξηεο θαη φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο 
νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα απνραξαθηεξηζζεί. 
 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ» θ. Αιέμαλδξνο 
Αιεμάθεο είπε φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, έλα έξγν ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 
Ηζάθεο ηνλίδνληαο φηη πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα 
απνθαηαζηαζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ. 
 
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππφηαθην Ηφλην» θ. ηέθαλνο ακντιεο, είπε  φηη 
ςεθίδεη ζεηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα δξάζεο. 
 
 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
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  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε λα γίλνπλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο , ε απαξαίηεηε πξνκειέηε  γηα ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ε έληαμε ζην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ 2021 θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ δξφκνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο δαζηθφ κε ηελ αλάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

δαζηθψλ ραξηψλ κε ζπλεξγαζία  θαη κε ηνλ Γήκν Ηζάθεο.  

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνχ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιχεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 104-17/24-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


