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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 9

θσ
 /8-11-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ  οκτϊ (8) του μθνόσ 
Νοεμβρίου ζτουσ 2017, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14.15, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
(Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  46 ζωσ  και  51 ζτουσ 2017:  
 
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 8

θσ
/22-9-2017 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για 

το  Γϋ τρίμθνο ζτουσ 2017. 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ελέθρηλε, θαηά πιεηουεθία, ηελ έθζεζε αποηειεζκάηφλ εθηέιεζες ηοσ προϋποιογηζκού ηες Περηθέρεηας Ηπείροσ 

γηα ηο Γ’ ηρίκελο έηοσς 2017, όπφς  θαηαρηίζζεθε θαη σποβιήζεθε από ηελ Οηθολοκηθή Επηηροπή  (αρικμ. απόφαςθσ 9/46/8-11-2017) 
 
Θζμα 3

ο
: υηιτθςθ ςχετικά με τα διόδια ςτουσ οδικοφσ άξονεσ. 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Για το κζμα των ςτακμϊν των διοδίων ςτουσ οδικοφσ άξονεσ, αποφάςιςε τθν ζκδοςθ, με τθ 
ςυνεργαςία όλων των παρατάξεων, ψθφίςματοσ το οποίο κατά κφριο λόγο  κα ςτθρίηεται  ςτα κάτωκι ςθμεία: 
- Με βάςθ τθν προςφυγι τθσ Ρεριφζρειασ, Διμων, επιχειρθματιϊν και κατοίκων ςτο ΣτΕ μζχρι να καταςτεί  λειτουργικό το 
παράλλθλο εκνικό οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να λειτουργιςει νζοσ ςτακμόσ διοδίων εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτθν 
Εγνατία οδό. Στθν περίπτωςθ λειτουργίασ του για τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ και όςοι δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά 
εντόσ των ορίων τθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων, να υπάρχει απαλλαγι από καταβολι διοδίων.  
- Στουσ υπάρχοντεσ ςτακμοφσ διοδίων (Εγνατίασ οδοφ, Ιονίασ οδοφ, υποκαλάςςιασ ηεφξθσ Ακτίου- Ρρζβεηασ) κα πρζπει να 
εφαρμοςτεί εκπτωτικι πολιτικι χρζωςθσ για μόνιμουσ κάτοικουσ, μακροχρόνια ανζργουσ, για όςουσ επαγγελματίεσ 
μετακινοφνται ςυχνά και δραςτθριοποιοφνται εντόσ τθσ Ηπείρου. Ειδικά για τθ ηεφξθ Ακτίου- Ρρζβεηασ πρόςκετθ μζριμνα 
πρζπει να λθφκεί και για τουσ μετακινοφμενουσ αγρότεσ- κτθνοτρόφουσ που αςκοφν δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι Ακτίου.  
-Να κακιερωκεί αναλογικι – θλεκτρονικι χρζωςθ, λαμβανομζνων υπόψθ των αναγκϊν των μονίμων κατοίκων, των 
επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ήπειρο και χρθςιμοποιοφν τακτικά τουσ ανωτζρω οδικοφσ άξονεσ και τθν 
υποκαλάςςια ηεφξθ. 
-Να επανεξεταςτεί θ τιμολογιακι πολιτικι για τα φορτθγά αυτοκίνθτα, ζτςι ϊςτε να είναι ελκυςτικι θ χριςθ εκ μζρουσ 

τουσ των οδικϊν αξόνων. 
(αρικμ. απόφαςθσ 9/47/8-11-2017) 
 
 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ:  

Θζμα 1
ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων  

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων ζτουσ 2017, για τθν 
Ρ.Ε.  Άρτασ, ωσ εξισ: α)1

θ
 τροποποίθςθ πίνακα ζργων Ρ.Ε. Άρτασ που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΡΔΔ και β) 1

θ
 

τροποποίθςθ προγράμματοσ ζργων  χρθματοδοτοφμενων από Τζλθ Αδειϊν Κυκλοφορίασ Ρ.Ε. Άρτασ (αρικμ. απόφαςθσ 
9/48/8-11-2017)  
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Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ πάγιων χορθγθμάτων κακαριότθτασ, Π.Ε. Πρζβεηασ, Π.Ε. Άρτασ και Π.Ε. Ιωαννίνων ζτουσ 2018  

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ελέθρηλε, θαηά πιεηουεθία, ηα πάγηα τορεγήκαηα θαζαρηόηεηας έηοσς 2018  ηφλ Π.Ε. Πρέβεδας, Άρηας θαη 

Ιφαλλίλφλ, όπφς θαηαηέζεθαλ από ηης αρκόδηες Υπερεζίες (αρικμ. απόφαςθσ 9/49/8-11-2017 ) 
 
Θζμα 3

ο
: Οριςμόσ εκπροςϊπων για τθ Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία του Κζντρου Πρόλθψθσ «ΑΡΙΑΔΝΗ», Π.Ε. 

Θεςπρωτίασ 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Πριςε ωσ  εκπροςϊπουσ  του  ςτθ Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία του Κζντρου Ρρόλθψθσ «ΑΙΑΔΝΗ», 
Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ,  τισ Ρεριφερειακζσ  Συμβοφλουσ Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα , ωσ τακτικό μζλοσ και  Φίλθ – Ραςχάλθ 
Αντιγόνθ – Βαςιλικι, ωσ αναπλθρωματικό μζλοσ (αρικμ. απόφαςθσ 9/50/8-11-2017) 
 

Θζμα 4
ο
: Ζγκριςθ 6

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2017 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 6
θ
 τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ  τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου, 

οικ. ζτουσ 2017, ο οποίοσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         97.662.783,42 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       141.693.328,85 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         44.030.545,43 
Το ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2016, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του 
οικ. ζτουσ  2017  (αρικμ. απόφαςθσ 9/51/8-11-2017) 

 
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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