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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 12

θσ
 /15-12-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 
(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ δεκαπζντε (15) του μθνόσ Δεκεμβρίου 
ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ώρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 
κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 55  ζωσ  και  57  ζτουσ 2017:  
 
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 9

θσ
/8-11-2017 τακτικισ και 10

θσ
/8-11-2017 ειδικισ  ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ,  μετά τθν άςκθςθ αγωγισ τθσ Σεχνικισ Εταιρίασ  με τθν επωνυμία «ΣΡΙΠΤΛΟ 

ΑΣΕΒΕ» 
Ανεβλικθ θ επί του κζματοσ ςυηιτθςθ, λόγω ζκτακτθσ απουςίασ του ειςθγθτι (Δεν εκδόκθκε απόφαςθ) 
 
Θζμα 3

ο
: Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ, μετά τθν άςκθςθ αγωγισ τθσ Αναπτυξιακισ Ανώνυμθσ Εταιρίασ ΟΣΑ  με τθν 

επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. 
Ανεβλικθ θ επί του κζματοσ ςυηιτθςθ, λόγω ζκτακτθσ απουςίασ του ειςθγθτι (Δεν εκδόκθκε απόφαςθ) 
 
Θζμα 4

ο
: Αποδοχι ζγκριςθσ τθσ ζνταξθσ του ζργου «ADRION 5 SENSES», ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Interreg ADRIO 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζνταξθ του ζργου«ADRION 5 SENSES», ςτο οποίο ςυμμετζχει θ Περιφζρεια Ηπείρου, ςτο 
πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Interreg ADRIO 
(αρικμ. απόφαςθσ 12/55/15-12-2017) 
 
Θζμα 5

ο
: Ζγκριςθ προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το ζτοσ 2018, όπωσ το 

ειςθγικθκε θ αρμόδια Υπηρεζία και ζσμπληρώθηκε καηά  ηη διάρκεια ηης ζσνεδρίαζης. 
(αρικμ. απόφαςθσ 12/56/15-12-2017) 
 
Θζμα 6

ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ  Περιφερειακών Προγραμμάτων 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2017, και 
ειδικότερα: τθν 4θ τροποποίθςθ πίνακα ζργων ΠΕ Πρζβεηασ  που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΠΔΔ   
(αρικμ. απόφαςθσ 12/57/15-12-2017) 
 
Θζμα 7

ο
: υηιτθςθ επί αιτιματοσ των παρατάξεων «υμμαχία Ηπειρωτών» και «Ήπειροσ Ανατροπισ», ςχετικά με τθν καταςκευι τθσ οδοφ 

Νιάρχου  
Η Περιφερειακι Αρχι προζβθ ςε εκτενι ενθμζρωςθ του Σϊματοσ, επί του ιςτορικοφ του ζργου, τθ ςυνεργαςία που υπιρξε με τισ υπθρεςίεσ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ από το ςτάδιο τθσ εκπόνθςθσ των αρχικϊν μελετϊν μζχρι και τθν οριςτικοποίθςι τουσ κακϊσ και τισ 
διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν μζχρι τθν αδειοδότθςι του. Επί του κζματοσ κατατζκθκαν οι απόψεισ των επικεφαλισ των παρατάξεων , ωσ 
και των μελϊν του Π.Σ.  (Δεν εκδόκθκε απόφαςθ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  του  Π.. 
 
 

ΣΑΤΡΟ ΠΑΡΓΑΝΑ 
 
 
 
Οι αποφάςεισ των ςυνεδριάςεων του Π.Σ. αναρτώνται ςτο site  
τησ Περιφζρειασ Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάςεισ/Περιφερειακό Συμβοφλιο 
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