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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 9

θσ
 /17-9-2018  ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ  δεκαεπτά  (17) του μθνόσ 
επτεμβρίου ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ώρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), 
ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 48 ζωσ  και 55  ζτουσ 2018:  
 
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 8

θσ
/25-7-2018 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ  Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
  
Θζμα 2

ο
:. Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακών Προγραμμάτων ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων ζτουσ 2018 και ειδικότερα τθν 3
θ
 

τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Πρζβεηασ ζτουσ 2018 
(αρικμ. απόφαςθσ: 9/48/17-9-2018) 
 
Θζμα 3

ο
: χετικά με τισ Ζδρεσ Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτασ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθ ςυνζνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ζδρασ –ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ τθσ  Ράχθσ με  αυτι τθσ 
υφιςτάμενθσ ζδρασ-ενιαίασ διοικθτικισ μονάδασ  τθσ Άρτασ, κακϊσ και τθν τροποποίθςθ τθσ  αρικμ. 8/36/25-7-2018 απόφαςισ του,  με 
τθν προςκικθ τθσ «Σ.Κ. Μελιςςουργϊν» ςτισ Διοικθτικζσ Μονάδεσ-Ζδρεσ των Ε.Δ.Χ. τθσ Π.Ε. Άρτασ, θ οποία εκ παραδρομισ δεν 
ςυμπεριλιφκθκε ςτθν αρχικι απόφαςθ   
(αρικμ. απόφαςθσ 9/49/17-9-2018) 
 
Θζμα 4

ο
: Τποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ», ςτθν πρόςκλθςθ «Ενίςχυςθ των δομών πολιτικισ 

προςταςίασ και των δομών καταπολζμθςθσ των δαςικών πυρκαγιών», για τθν προμικεια επιβατθγών οχθμάτων και ειδικοφ 
εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Η. 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν υποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ», ςτθν 
πρόςκλθςθ «Ενίςχυςθ των δομϊν πολιτικισ προςταςίασ και των δομϊν καταπολζμθςθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν», για τθν προμικεια 
επιβατθγϊν οχθμάτων και ειδικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Η. 
 (αρικμ. απόφαςθσ9/50/17-9-2018)  
 
Θζμα 5

ο
: Τποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ», ςτθν πρόςκλθςθ «Επενδφςεισ ςτθ διαχείριςθ 

λυμάτων οικιςμών Γ’ προτεραιότθτασ», για τθν καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ Δ.Κ. Κόνιτςασ και εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ 
λυμάτων (ΕΕΛ) Διμου Κόνιτςασ Π.Ε. Ιωαννίνων 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν υποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ», ςτθν πρόςκλθςθ 
«Επενδφςεισ ςτθ διαχείριςθ λυμάτων οικιςμϊν Γ’ προτεραιότθτασ», για τθν καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ Δ.Κ. Κόνιτςασ και 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων (ΕΕΛ) Διμου Κόνιτςασ Π.Ε. Ιωαννίνων 
 (αρικμ. απόφαςθσ 9/51/17-9-2018)  

 

Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ Θζματα: 

Θζμα 1
ο
 : χετικά με παράταςθ προκεςμίασ για το αγροτικό τιμολόγιο  ρεφματοσ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ομόφωνα, το Π.. ηιτθςε τθν αλλαγι  τθσ  καταλθκτικισ  θμερομθνίασ υπαγωγισ ςτο αγροτικό τιμολόγιο και τθν 

παράταςι του μζχρι 31-12-2018 

(αρικμ. απόφαςθσ 9/52/17-9-2018) 

 

Θζμα 2
ο
 : χετικά με προτάςεισ επί του χεδίου Απόφαςθσ για τθν εμπορία και διακίνθςθ των ακτινιδίων 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Π.., φςτερα από εκτενι ςυηιτθςθ του κζματοσ ,αποφάςιςε να ηθτιςει: 

 Σθν  άμεςθ απόςυρςθ του άρκρου 4 από το προςχζδιο τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, που βρίςκεται ςε διαβοφλευςθ, προκειμζνου 
οποιαδιποτε αλλαγι  να ιςχφςει από τθν επόμενθ παραγωγικι περίοδο. 

 Σθν επανεξζταςθ τθσ Τ.Α. διότι υπάρχουν και άλλα ςθμαντικά ηθτιματα ςτθ διακίνθςθ, εμπορία και εξαγωγι ακτινιδίων , που δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο προςχζδιο αλλά πρζπει να επιλυκοφν για τθν ομαλότερθ προϊκθςθ του προϊόντοσ και τθν εξαςφάλιςθ 
ενόσ αξιοπρεποφσ ειςοδιματοσ για τουσ παραγωγοφσ. 

 Οποιαδιποτε εφαρμογι νομοκεςίασ να μθν αντίκειται ςτουσ κανόνεσ τθσ Ε.Ε. και να εφαρμόηεται από τθν επόμενθ περίοδο 
ςυγκομιδισ. 

(αρικμ. απόφαςθσ 9/53/17-9-2018) 
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Θζμα 3
ο
 :  χετικά με τθ λειτουργία του ΚΕΝ Άρτασ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Π.., ομόφωνα, εμμζνει ςτθν  αρικμ. 2/14/26-2-2018  προθγοφμενθ ςχετικι  απόφαςισ του και ηθτά τθν  
περαιτζρω αξιοποίθςθ και αναβάκμιςι του, εξαντλϊντασ κάκε δυνατότθτα λειτουργίασ του ωσ Κζντρο Εκπαίδευςθσ ι ωσ άλλθ μονάδα 
που κα μπορεί να λειτουργεί και ωσ θμείο Τποδοχισ νεοςυλλζκτων. τθν περίπτωςθ που ο γενικότεροσ ςχεδιαςμόσ του Τπουργείου 
Άμυνασ είναι οριςτικόσ και ζχει κακολικι εφαρμογι  ςε όλθ τθν Ελλάδα, τότε θ Κυβζρνθςθ, κα πρζπει να παρουςιάςει ςχζδιο 
αξιοποίθςισ του  προσ όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνία 
(αρικμ. απόφαςθσ 9/54/17-9-2018) 

 

Θζμα 4
ο
 : χετικά με το κζμα  τιμολόγθςθσ του  γάλακτοσ  για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζασ γαλακτοκομικισ περιόδου και τον κακοριςμό τθσ 
τιμισ του ειςκομιηόμενου γάλακτοσ  για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο,  αποφάςιςε να ηθτιςει : 

 Οι Ηπειρωτικζσ βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ να δείξουν ςεβαςμό προσ τουσ Ηπειρϊτεσ κτθνοτρόφουσ , να τουσ ςτθρίξουν και 
παρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία και φζτοσ να διατθριςουν ςτακερζσ τισ τιμζσ του ειςκομιηόμενου γάλακτοσ   και να 
μθν τισ μειϊςουν 
Επικροτεί τθ ςτάςθ τθσ γαλακτοβιομθχανίασ «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», θ οποία ενθμζρωςε τον κ. Περιφερειάρχθ  ότι κα διατθριςει 
ςτακερζσ τισ τιμζσ γάλακτοσ για τθν επόμενθ γαλακτοκομικι περίοδο. 

 Επίςθσ, το Π.. ςτθρίηει τθ δθμιουργία μιασ διεπαγγελματικισ Ζνωςθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα ςυμφζροντα όλων 
των παραγωγϊν 

(αρικμ. απόφαςθσ 9/55/17-9-2018) 

 

 
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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