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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  16ης/15-12-2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 
============================================== 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε,  διά ζώσης, στις  δέκα πέντε (15) του μηνός 
Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.30,  συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από  59 έως και  60  
έτους 2022:   
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης                       

Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Άρτας,  Γιολδάση Βασίλειου 
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού  εξήρε την πολύπλευρη προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  ομόφωνα, 
αποφάσισε να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του 
(αριθμ. απόφασης 16/59/15-12-2022) 
 
Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο:.  α. Συζήτηση – Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επί παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την Π.Η. 
β. Επί υποβληθέντος κοινού αιτήματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», «ΑΡ.Π.Η.» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», για την προστασία των ποταμών και την αντιπλημμυρική προστασία της 
Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης:  To Περιφερειακό Συμβούλιο,  αφού αποδέχθηκε ότι η Περιφέρεια  Ηπείρου, διά των Υπηρεσιών της ενήργησε στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ως όφειλε να ενεργήσει, για την άρση κατεπείγουσας ανάγκης και την αποτροπή επικείμενου κινδύνου 
επέλευσης πλημμυρικών  φαινομένων σε βάρος προσώπων και περιουσιών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες και ενδεικνυόμενες 
τεχνικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, χωρίς την πρόκληση ουδεμίας περιβαλλοντικής  συνέπειας σε βάρος του οικοσυστήματος 
εξαιτίας των ίδιων απαραίτητων και αναγκαίων παρεμβάσεων, αποφάσισε : 
Η Περιφέρεια Ηπείρου  με τις υπηρεσίες της να προβεί σε κάθε αναγκαία παρέμβαση, ενέργεια, εκτέλεση έργου για τη βελτίωση 
υπαρχόντων υποδομών, όπως ο υπάρχων ιχθυογεννητικός σταθμός κ.λπ., για την επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος και για την 
ανάδειξη και βελτίωση του οικοσυστήματος όχι μόνο του ποταμού Λούρου, αλλά και των άλλων συναφών οικοσυστημάτων.  
Και ειδικότερα: 

1. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία: 
α) να  αναλάβει εκείνη τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Λούρου, έτσι ώστε να επιτύχει τον εμπλουτισμό όλων των ποτάμιων 
συστημάτων με τον κατάλληλο κάθε φορά γόνο 
β) να λυθεί το ζήτημα αδειοδότησης όλων των Ιχθυοτροφείων που λειτουργούν στην περιοχή 

2. Η Περιφερειακή Αρχή  θα συντάξει μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Λούρου,  
κατά προτεραιότητα,  καθώς και όλων των ποταμών της Ηπείρου  

3. Nα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση της πληγείσας επιχείρησης στον ποταμό Λούρο   
(αριθμ. απόφασης 16/60/15-12-2022)  
 
Επίσης, ο κ. Περιφερειάρχης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της παράταξης «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», με θέμα «Κατάρρευση γέφυρας 
Κομποτίου και πλημμύρες στα χωριά του Αχελώου» 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.    
 
         ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ 
  
 
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                  
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