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Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Τρίπολης την 4 η Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, συνήλθε
σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την
57070/13463/26 -2-2019

πρόσκληση

του

Προέδρου

αυτού

κ.

Ηλία

Στρατηγάκου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην

συνεδρίαση

αυτή

εκλήθη

και

παρέστη

ο

Περιφερειάρχης

Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες:
1.

Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας

2.

Γιαννακούρας Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας

3.

Τζανετέα Αδαμαντία, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας

-1-

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7Λ1-3Μ2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.

Νικολάκου Κωνσταντίνα, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

2.

Ρουμελιώτης Γεώργιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

3.

Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

4.

Παπαγγελόπουλος Άγγελος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

5.

Σιδέρης Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

6.

Στρατηγάκος Ηλίας, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

7.

Ροτζιώκος Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου

8.

Κανελλάκης Ηλίας

9.

Λέγγας Κωνσταντίνος

10.

Μπακούρης Γεώργιος

11.

Μπελεγρή Σταματική

12.

Γκούνης Απόστολος

13.

Πισιμίσης Αθανάσιος

14.

Μπουκουβάλας Ιωάννης

15.

Παπαφωτίου Απόστολος

16.

Πετρίτσης Γεώργιος

17.

Αλεξόπουλος Αλέξιος

18.

Σαρρής Ιωάννης

19.

Ντάνος Θεόδωρος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Καλλίρης

Πελοπίδας,

Καραθανάση

Ελένη

η Αντιπεριφερειάρχης
καθώς

και

οι

ΠΕ

ΠΕ Κορινθίας κ.

Μεσσηνίας

Περιφερειακοί

κ. Αλειφέρη –

Σύμβουλοι

κ.κ.

Γκίκας

Αθανάσιος (θεματικός Αντιπεριφερειάρχης), Γαβρήλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου), Σκούρος Χαράλαμπος, Παπαντωνίου – Κορώνη
Κλημεντίνη,
Νικόλαος,

Στεφανόπουλος

Θεοφάνης,

Γκανάς Παναγιώτης,

Κωνσταντίνα,

Μενούνος

Γκιάτας

Ευριπίδης,

Πατσαρίνος

Σωφρονά – Καρλαύτη Στέλλα, Βουδούρη

Περικλής,

Αλευράς Παναγιώτης,

Πουλάς Ανδρέας,

Δολτσινιάδης Δημήτριος, Χουρσαλά Αθανασία, Γόντικας Νικόλαος, Γούργαρης
Ευάγγελος, Ξεροβάσιλας Παναγιώτης, Τζαμουράνης Γεώργιος, Λυμπεροπούλου
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Δήμητρα, Χρυσαδάκος Σταύρος, Αλεξανδρής Σαράντος, Σούκουλη – Βιλιάλη
Μαρία – Ελένη, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Μαντάς
Περικλής,

Παναγιωτοπούλου

Ελένη,

Χρονάς

Άγγελος,

Τζανής

Αναστάσιος,

Τζεφεράκος Ιωάννης, Κατσίρης Ιωάννης και Καρράς Παναγιώτης, αν και νόμιμα
είχαν κληθεί.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος

Στρατήγης

και Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για την τήρηση των πρακτικών.
…………………………………………………………………………………………………………….
Αφού

έγινε

καταμέτρηση

των

παρόντων

μελών

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου βρέθηκαν 18 παρόντες, στην πρώτη καταμέτρησ η. Ο Πρόεδρος
έδωσε πέντε λεπτά αναμονή για τυχόν νέες προσελεύσεις και πληροφόρησε ότι
οι

Περιφερειακοί

Σύμβουλοι

κ.κ.

Καρράς,

Χρονάς,

Βασιλακόπουλος

και

Λυμπεροπούλου τον ενημέρωσαν με e-mail ότι αδυνατούν να παρευρίσκονται
για κάποιους δικούς τους λόγους. Ο κ. Στεφανόπουλος και ο κ. Γκίκας
τηλεφωνικώς τον ενημέρωσαν ότι είναι καθ’ οδόν.
Ζήτησε το λόγο η Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικολάκου η οποία αφού
αποδέχτηκε

την

5λεπτή

αναμονή

που

πρότεινε

ο

Πρόεδρος,

δήλωσε:

«Καταγγέλλουμε τη στάση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίες
βρίσκονται

στο

προαύλιο

της

αίθουσας

συνεδριάσεων

και

πίνουν

καφέ.

Παρευρίσκονται δηλαδή και δεν μπαίνουν στην αίθουσα του Περιφερειακού
Συμβουλίου, εκεί που τους έχουν στείλει οι πολίτες. Προτιμούν να κάνουν
δηλώσεις στα ΜΜΕ όταν θα αναβληθεί η συνεδρίαση για λόγους μη απαρτίας.
Πιστεύω ότι η στάση τους πρέπει να καταγγελθεί και από το Προεδρείο του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα να
συζητήσουμε, όπως η αποδοχή χρηματοδοτήσεων που αφορούν τις πρόσφατες
καταστροφές για να προχωρήσουμε και να δημοπρατήσουμε έργα, θέματα για
δρόμους που ήδη κατασκευάζονται και πρέπει να παρθούν τυπικές αποφάσεις
διακοπής της κυκλοφορίας τους, όπως το έργο που γίνεται στην Κυνουρία.
Έχουμε προγραμματισμένες ημερομηνίες Συλλόγων και Επιμελητηρίων που
πρέπει

να

κάνουν

εκδηλώσεις

και

πρέπει
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αποφασίσουμε.

Υπάρχουν
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Σύμβουλοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρευρίσκονται να καταψηφίσουν
ή να ψηφίσουν Λευκό, αλλά κρύβονται θέλοντας να μην γίνει η Συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι ένα πραξικόπημα. Στη Δημοκρατία και στην
αυτοδιοίκηση είναι πράξη ανευθυνότητας. Υπάρχει όμως στον Κανονισμό και η
μομφή αυτών που παρακωλύουν τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο νομοθέτης έχει προνοήσει για αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιοι θέλουν να
παρεμποδίσουν τη λειτουργία του. Κύριε Πρόεδρε, μόνο η παράταξη “Νέα
Πελοπόννησος” στάθηκε σήμερα στο ύψος της. Οι απαλλοτριώσεις αν δεν
περάσουν σήμερα θα περάσουν στο επόμενο Συμβούλιο. Εδώ έχουν έρθει
σήμερα από την Αθήνα και άλλα μέρη πολίτες για υποθέσεις που τους αφορούν
και φεύγουν άπραγοι. Παρακωλύουν τη λειτουργία λοιπόν του Συλλογικού
Οργάνου μας, από τις αρχές Μαρτίου, όταν η θητεία του λήγει στο τέλος
Αυγούστου».
Το

λόγο πήρε ο κύριος Περιφερειάρχης:

βλέπουν τη σχέση μας με την

«Είναι πανικόβλητοι γιατί

κοινωνία των πολιτών. Φτάνουν σε ένα

εξαιρετικά τραγικό αποτέλεσμα με το να παρακωλύουν τη λειτουργία ενός
συλλογικού οργάνου. Θα έλεγα είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Είναι
το στίγμα που θα το φέρουν σε όλη τους τη ζωή, κανένας δεν έχει δικαίωμα να
σταματήσει

τη

λειτουργία

ενός

θεσμού,

να

μη

σκέπτεται

τα

μεγάλα

προβλήματα του τόπου, τα οποία επιζητούν την επίλυσή τους. Κανένα αιρετός
δεν έχει δικαίωμα να μη σέβεται τους πολίτες, να μη σέβεται τη δημοκρατική
λειτουργία των οργάνων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι τραγικό λοιπόν,
αυτοί που μιλούσαν για πολιτικό πολιτισμό και δημοκρατία, να είναι απόντες
από εδώ. Απόντες από τα προβλήματα που προξένησαν οι τελευταίες καιρικές
συνθήκες τον τελευταίο καιρό. Μετά τον “Ζορμπά” έχουμε τα πιο οδυνηρά,
τραγικά αποτελέσματα. Είμαστε η Περιφέρεια που δεν ήρθε κανένας από την
Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να δουν τον καημό μας, τον καημό των
πολιτών.

Είμαστε

η

Περιφέρεια

που

άμεσα

ανταποκριθήκαμε

αλληλεγγύη και βοήθεια. Γιατί σεβόμαστε πάνω απ’ όλα τον ίδιο τον

δίνοντας
πολίτη.

Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή τους στάση τους ξεγυμνώνει ουσιαστικά μπροστά
στους πολίτες. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι αφού παρέλθει ο χρόνος που είπατε,
δεν μπορεί να γίνει αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και να γίνει ματαίωσή
του, έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, γα την μεθεπόμενη Τρίτη».
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Ο Πρόεδρος: «Θα μου επιτρέψετε να συσκεφθώ με το έτερο μέλος του
Προεδρείου, τον Γραμματέα κ. Ροτζιώκο, γιατί το τρίτο μέλος απουσιάζει, για
την συνέχεια της διαδικασίας.
Αφού παρήλθε ο χρόνος που ετέθη, στην τελική καταμέτρησ η ευρέθηκαν
να είναι παρόντες δέκα εννέα (19) Σύμβουλοι.
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος ανήγγειλε ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη από
το Νόμο συμμετοχή για την απαρτία του Σώματος, ήτοι 26 παρόντες Σύμβουλοι
και

ματαιώνει

τη

σημερινή

4η

τακτική

Συνεδρίαση

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου.
Λαμβάνοντας δε υπόψη τα όσα ελέχθησαν, θα προβεί στην πρόσκληση
της 5ης τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το ταχύτερο
δυνατόν και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αφού

συντάχθηκε

και

αναγνώσθηκε

το

πρακτικό

αυτό,

υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛ ΙΑΣ Σ ΤΡΑΤΗ Γ ΑΚΟ Σ

ΙΩΑΝ ΝΗ Σ ΡΟ ΤΖΙΩΚ Ο Σ
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