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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  είκοσι έξι (26) του μηνός  Απριλίου έτους 
2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
(Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό αποφάσεων από 10 έως και  16,  έτους 2021:   
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο : Επικύρωση πρακτικών – αποφάσεων   4ης/2-4-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ 
Ομόφωνη Επικύρωση  
Θέμα 2ο :   Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου,  για το Α΄ 
τρίμηνο του 2021 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  για το Α΄ τρίμηνο του 2021, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 
απόφασης: 6/10/26-4-2021) 
 

Θέμα 3ο : Επικαιροποίηση (τροποποίηση-συμπλήρωση) κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων, που 
απαιτούνται για το έργο «Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας-Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι  (είσοδος πόλης 
Ηγουμενίτσας)». 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την επικαιροποίηση (τροποποίηση-συμπλήρωση) κήρυξης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος,  εκτάσεων ακίνητων που απαιτούνται για το έργο: «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας 
- Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας)>>, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για 
την κατασκευή του έργου : «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι  (Είσοδος πόλης 
Ηγουμενίτσας)», συνολικού εμβαδού 7.623,62 τ.μ., που βρίσκονται στην Π. Ε. Θεσπρωτίας και στο Δήμο Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Θεσπρωτίας(αριθμ. απόφασης: 6/11/26-4-2021 ) 
 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα το Δήμο Ζίτσας  και του Δήμου Ζίτσας, για μερική 
τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ   
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, με έδρα το Δήμο Ζίτσας  και του Δήμου 
Ζίτσας, την μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ , 

υιοθετώντας την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Η., όπως  κατατέθηκε και  συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης ( αριθμ. απόφασης: 6/12/26-4-2021) 
 

Θέμα 5ο : Μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την μετατροπή της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», από Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020,  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κατατεθείσα εισήγηση 

(αριθμ. απόφασης: 6/13/26-4-2021) 
 

Θέμα 6ο : Ανανέωση θητείας των  μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία,  την ανανέωση της θητείας των  μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου, όπως μέχρι σήμερα έχει ορισθεί και συγκροτηθεί, για 

διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κατατεθείσα εισήγηση (αριθμ. απόφασης: 6/14/26-4-2021) 
 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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Θέμα 1ο : Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται  για την κατασκευή του έργου ΄΄Νέα γέφυρα 
επί της 2ης Επαρχιακής οδού στον ποταμό Άραχθο’’ σύμφωνα με την οριστική μελέτη ΄΄Επείγουσα μελέτη νέας γέφυρας επί της 2ης 
επαρχιακής οδού στον ποταμό Άραχθο’’»    
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για λόγους 
Δημόσιας Ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Νέα γέφυρα επί της 2ης επαρχιακής οδού στον ποταμό Άραχθο " 
σύμφωνα με την οριστική μελέτη "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΑΧΘΟ ΠΟΤΑΜΟ», 
συνολικού εμβαδού της περικλειόμενης έκτασης από τα όρια απαλλοτρίωσης του έργου 6.378,60 m2, εκ των οποίων τα 4.294,53 m2 
φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο και τα 2.084,07 m2 φέρονται ως εκτάσεις Ιδιωτικές, που προτάσσονται προς Αναγκαστική 
Απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (αριθμ. απόφασης: 
6/15/26-4-2021) 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021   
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021  και 
ειδικότερα όσον αφορά στην αλλαγή τίτλου έργου και αλλαγή ΚΑΕ έργου, από τον  πίνακα Τ.Π. Π.Ε. Πρέβεζας (αριθμ. απόφασης: 
6/16/26-4-2021) 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 

 
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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