ΑΔΑ: 4Α3Ι7Λ9-ΓΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 25 - 5 - 2011
========================
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, σήμερα την
25η του μηνός Μαΐου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010), ύστερα από την αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ιδίου
Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 2012-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετά την οικ.: 31921/1038/ 19-52011 Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το
εξής:
1. Επικύρωση Πρακτικών - Αποφάσεων της 7ης , 8ης και 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
3. Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και άνοιγμα νέου Προνοιακού
λογαριασμού, στην Π.Ε. Άρτας.
4) Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με τη
θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
5) Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.
6) Απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Θεσπρωτίας
7) Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.
8) Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
Δ. 1. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Χρήστος Κύρκος
Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
2. Ιωάννης Κατέρης
«»
«»
«»
«»
3. Αντώνιος Γαλάνης
«»
«»
«»
«»
4. Διονύσιος Διβάρης
«»
«»
«»
«»
5. Ιωάννης Παπαγιάννης Γεωργίου «»
«»
«»
«»
6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «»
«»
«»
«»
7. Νικόλαος Κάτσιος
«»
«»
«»
«»
8. Δημήτριος Δημάκος
«»
«»
«»
«»
9. Αναστάσιος Δηλαβέρης
«»
«»
«»
«»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη«»
«»
«»
«»
11. Μιχαήλ Πλιάκος
«»
«»
«»
«»
12. Νικόλαος Καττής
«»
«»
«»
«»
13. Ιωάννης Γιαννακάκης
«»
«»
«»
«»

(ΠΕΑ)*
«»
«»
«»
«»
«»
(ΠΕΘ)*
«»
«»
«»
(Π.Ε.Ι)*
«»
«»
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14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
(ΠΕI)*
15. Μαρία Τσουλάκη
«»
«»
«»
«»
«»
16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας
«»
«»
«»
«»
«»
17. Σταύρος Παργανάς
«»
«»
«»
«»
«»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος
«»
«»
«»
«»
«»
19. Βασίλειος Χριστοφορίδης
«»
«»
«»
«»
«»
20. Μιχαήλ Σπυρέλης
«»
«»
«»
«»
(ΠΕΠ)*
21. Βασίλειος Κατσαμώρης
«»
«»
«»
«»
«»
22. Ιωάννης Ευθυμίου
«»
«»
«»
«»
«»
23. Νικόλαος Ανατολιωτάκης
«»
«»
«»
«»
«»
24. Βασίλειος Γιολδάσης
«»
«»
«»
«»
«»
25. Κωνσταντίνος Μπόβολος
«»
«»
«ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» (ΠΕΑ)*
26. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου
«»
«»
«»
«»
«»
27. Κωνσταντίνος Φώτης
«»
«»
«»
«»
«»
28. Αθηνά Ιωάννου
«»
«»
«»
«»
«»
29. Ευάγγελος Αργύρης
«»
«»
«»
«»
(ΠΕΙ)*
30. Χρήστος Παπαβρανούσης
«»
«»
«»
«»
«»
31. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
«»
«»
«»
«»
«»
32. Μιχαήλ Κασσής
«»
«»
«»
«»
«»
33. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου
«»
«»
«»
«»
«»
34. Δήμητρα Αναγνώστου
«»
«»
«»
«»
«»
35. Κωνσταντίνος Κωτσαντής
«»
«» «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
(ΠΕΙ)*
36. Ιωάννης Παπαδημητρίου
«»
«»
«ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό
Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την
Ήπειρο» (ΠΕΙ)*
37. Νικόλαος Ζήκος
«»
«»
«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΟ» (ΠΕΙ)*
*(περιφερειακή ενότητα…..)
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:
Θεοδώρα Μήτσιου
Ελένη Κασσή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης Υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων και
της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες για τα συζητούμενα θέματα.
Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:
Νικόλαος Κώτσιος, Γεώργιος Παπατσίμπας, Θεοφάνης Μικρούλης, Παύλος Μίχας, Γρηγόριος Τζιοβάρας,
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Γεώργιος Ζάκας και Βασίλειος Ζιώβας, τακτικά Μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Σημειώνεται ότι ο κ. Ζιώβας ενημέρωσε εγγράφως τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για την
απουσία του στο εξωτερικό, με την από 21-5-2011 επιστολή του.
(συνημμένα με α/α: 72 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Ν.Σ.)
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Θέμα 5ο
======
Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) Την εισήγηση

επί του θέματος, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Α.Π./Ν.Σ.: 1566/5/17-1-2011) (συνημμένα με α/α: 67 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων
εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και ως κατωτέρω :
«Εικόνες βιβλικής καταστροφής συναντούσε κανείς σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο
των Ιωαννίνων τον περασμένο μήνα, από πλημμύρες κατολισθήσεις και καθιζήσεις.
Και τι δεν είδαμε :
- Το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων πνίγηκε από άκρη σε άκρη. Απέραντη λίμνη θύμιζαν αρκετές περιοχές. Ο
κάμπος της Πεδινής είχε πλημμυρίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο πιο σύγχρονος εθνικός δρόμος της
Εγνατίας πλημμύρισε και έμεινε κλειστός για αρκετές μέρες. Καμιά μέριμνα για αντιμετώπιση συνολικά των
αναγκών απορροής και προστασίας του Λεκανοπεδίου.
- Εθνικοί δρόμοι (Άρτας- Αγρινίου, 5η, 8η. 10η επαρχιακή οδός Πρέβεζας να γίνονται ορμητικά ποτάμια
και να γεμίζουν βράχια από κατολισθήσεις.
- Το μεγαλύτερο μέρος του οδικού επαρχιακό δικτύου να έχει καταστραφεί.(60%στα Γιάννενα ,όπως
έλεγε σε επιστολή ο κ. νομάρχης , το ίδιο και στη Πρέβεζα όπως έγραφε ο τοπικός τύπος.)
- Βιοτεχνίες , συνεργεία αυτοκινήτων, μικρομάγαζα , στάβλοι και καλλιέργειες ακόμα και σπίτια όχι μόνο
υπόγεια , να γεμίζουν φερτά αντικείμενα.
- Περιοχές να πνίγονται για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια (Φανάρι, Γλυκύ, Φιλιππιάδα,
Θεσπρωτικό κ.α.) παρά τους κομπασμούς των τοπικών αρχών ότι όλα τα ρέματα και τα ποτάμια είναι
καθαρισμένα.
- Πολύ σημαντικά προβλήματα παρατηρήθηκαν στους Μουζακαίους από ρήγμα με μεγάλες συνέπειες
στο πνευματικό κέντρο και σε σπίτια.
Κύριοι
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών ήρθαν να καταδείξουν ότι αυτό το κράτος , κεντρικό με τις
διορισμένες περιφερειακές διοικήσεις του , αλλά και η τοπική διοίκηση, νομάρχες και δήμαρχοι είναι ανίκανο να
υπερασπίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων της Ηπείρου.
Όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν θέλει, γιατί κινείται με την λογική του κέρδους.
Τα τελευταία χρόνια η οικιστική γιγάντωση του λεκανοπεδίου, και όχι μόνο, κερδοσκοπώντας σε κάθε σπιθαμή
γης, (εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και ένταξη ολόκληρων περιοχών στο σχέδιο χωρίς τα αναγκαία έργα υποδομής )
έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υδραυλικής απορροής και αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου. Σημαντική
αρνητική εξέλιξη για την αποστράγγιση έπαιξαν τα δυο μεγάλα έργα της Εγνατίας και της περιφερειακής των
Ιωαννίνων.
Όλοι οι παλιοί ανοιχτοί φυσικοί διάδρομοι αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχουν προστατευτεί , η συντήρησης
τους έχει μεταφερθεί στις καλένδες η και πολλοί από αυτούς έχουν μπαζωθεί.
Θεωρούμε ότι το Περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να διεκδικήσει λύσεις άμεσες για την ανακούφιση των
πληγέντων αλλά και μακροπρόθεσμες για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα.
Δεν τρέφουμε βέβαια αυταπάτες για το ρόλο της περιφερειακής διοίκησης και της κρατικής .
Πραγματική λύση θα υπάρξει όταν μέσα από ένα κεντρικό σχέδιο υλοποιηθούν έργα που θα υπηρετούν
τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου.
Άμεσα μέτρα που πρέπει να διεκδικηθούν είναι:
- να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες για το σύνολο των ζημιών που υπέστησαν κατεστραμμένο
αγροτικό κεφάλαιο, κατεστραμμένα σπίτια, μικρομάγαζα)
- ετήσια απαλλαγή των πληγέντων από τις ασφαλιστικές εισφορές, παράταση απόδοσης του ΦΠΑ, πάγωμα
της πληρωμής των δανείων.
-Έκτακτη χρηματοδότηση για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών με ευθύνη του κράτους. Βραχυπρόθεσμα
μέτρα, έργα, παρεμβάσεις, που θα περιορίζουν τουλάχιστον τις επιπτώσεις από αντίστοιχα φαινόμενα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχεδιασμός με μακρόχρονο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων, που περιλαμβάνει μέτρα για δασοκαλύψεις,
απαγορεύσεις επεκτάσεων πόλεων χωρίς τα αναγκαία έργα υποδομής, ορθολογικών χρήσεων γης, διάνοιξη
ρεμάτων, μικρά φράγματα κατακράτησης φερτών υλών, τοπικά έργα εκτροπής υδάτων, κ.λπ.
-- Συνολική διαχείριση της υδρολογικής λεκάνης του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και των άλλων πόλεων,
των χειμάρρων από τις πηγές, δασοτεχνικά έργα διευθέτησης της κοίτης τους.
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-- Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντίστοιχων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιεράρχησή
τους.
-- Δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στους προϋπολογισμούς
του κράτους.
-- Δημιουργία κρατικού φορέα, που θα έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και μέτρων, ώστε να
εξασφαλίζονται:
• Αυστηρή τήρηση της επιβαλλόμενης χρονικής ιεράρχησης των έργων, ενιαία και όχι αποσπασματική
κατασκευή τους.
• Περιφρούρηση από την επίσημη και ανεπίσημη αυθαιρεσία στα έργα που εκτελούνται.
• Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων να εναρμονίζεται με την ορθή διαχείριση των
υδάτινων πόρων.
• Επικαιροποιημένο και αξιόπιστο σχέδιο δράσης και μηχανισμός με το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα
για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινόμενων.
• Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, μεγάλου ή μικρού, και αντίσταση στην τσιμεντοποίηση των ελεύθερων
χώρων.
• Προστασία των θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση, των παραλίων από τα φερτά υλικά. Κατασκευή
και ολοκλήρωση των δικτύων όμβριων στις πόλεις, αλλά και συντήρησή τους, μόνιμος καθαρισμός από
φερτά υλικά.
• Ειδικά μέτρα, για τις καταλήψεις της κοίτης χειμάρρων, τις παράνομες συνδέσεις, τον καθαρισμό των
χειμάρρων.
»
και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση ο επικεφαλής, κ. Κωτσαντής
3) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
4) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 10/33/25-5-2011)
Να ζητήσει:
α) Την εκπόνηση μελετών από τα αντίστοιχα Υπουργεία για την επίλυση των πλημμυρικών
προβλημάτων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων καθώς και στις λοιπές προβληματικές περιοχές της
Περιφέρειας Ηπείρου.
β) Την ενίσχυση των Γ.Ο.Ε.Β. και των Τ.Ο.Ε.Β. από την Πολιτεία και σε κάθε περίπτωση τη μεταφορά των
αρμοδιοτήτων στην τοπική Αυτοδιοίκηση, συνοδευόμενους από ανάλογους πόρους προκειμένου
επιτελέσουν το έργο τους.
γ) Την άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων
δ) Τη λήψη μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, όπως αναστολή
δόσεων δανείων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι:
1) Από την παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κατατέθηκαν κατά κύριο λόγο οι εξής θέσεις – προτάσεις:
Όσο και αν αναγνωρίσθηκε η ευθύνη του Κράτους για την υπεράσπιση των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, δεν
απάλλαξαν όμως και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού από τις ευθύνες της. Η Τ.Α. έχει την ευθύνη
διάθεσης και συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση
αυτών των φαινομένων και είναι χρέος της να παρεμβαίνει έγκαιρα. Κάτι τέτοιο πιστεύουν πως δεν επιτεύχθηκε από την
πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τωρινή Περιφέρεια Ηπείρου.
Και πιο πολύ παρατήρησαν ολιγωρία στην αποζημίωση και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων που προβλέπονται για την
ανακούφιση των πληγέντων. Και σίγουρα δεν απαλλάσσεται η Περιφερειακή Αρχή από τις ευθύνες της, με τη δήλωση ότι από
1-1-2011 το σχετικό πρόγραμμα το έχουν αναλάβει οι Δήμοι.
Όσον αφορά το όλο θέμα, υποστήριξαν ότι απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός και κονδύλια για τα έργα που πρέπει αν γίνουν σε
όλη την Περιφέρεια και στα οποία αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα Περιφερειακοί Σύμβουλοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Και βέβαια, πρέπει να προηγηθούν όλες οι απαραίτητες Μελέτες τόσο για την αρτιότητα των έργων, όσο και οι Γεωλογικές για
τις προβληματικές περιοχές.
Παράλληλα, θα πρέπει να ελεγχθούν οι αυθαιρεσίες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στο
αποστραγγιστικό δίκτυο.
Δεν παραλήφθηκε να τονισθεί και η ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία πάρα πολλά προβλήματα έχει
δημιουργήσει, γνωστά σε όλους.
Ακόμη, έγιναν αναφορές και στην μη αρτιότητα πολλών έργων που δεν είναι απαραίτητα αντιπλημμυρικά, αλλά εξ αιτίας των
ελλιπών μελετών καταστρέφονται μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Επίσης, έγινε αναφορά και στο ότι οι πλημμύρες έγιναν «κολυμπήθρα» για να «βαπτισθούν» πολλά έργα που δεν
εξυπηρετούν πραγματικά τις άμεσες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη υλοποίησης των αποφάσεων που παίρνονται από τα αρμόδια Συντονιστικά Όργανα, να
προχωρήσει το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Περιφερειακό Σ6υμβούλιο να παίξει το ρόλο που πρέπει για τις τύχες αυτού του
τόπου.
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2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κατέληξε στην εξής πρόταση:
Άμεσα μέτρα που πρέπει να διεκδικηθούν είναι:
- να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες για το σύνολο των ζημιών που υπέστησαν κατεστραμμένο αγροτικό
κεφάλαιο, κατεστραμμένα σπίτια, μικρομάγαζα)
- ετήσια απαλλαγή των πληγέντων από τις ασφαλιστικές εισφορές, παράταση απόδοσης του ΦΠΑ, πάγωμα της πληρωμής
των δανείων.
-έκτακτη χρηματοδότηση για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών με ευθύνη του κράτους. Βραχυπρόθεσμα μέτρα, έργα,
παρεμβάσεις, που θα περιορίζουν τουλάχιστον τις επιπτώσεις από αντίστοιχα φαινόμενα.
Μεσοπρόθεσμα μέτρα
Σχεδιασμός με μακρόχρονο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων, που περιλαμβάνει :
-- Συνολική διαχείριση της υδρολογικής λεκάνης του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και των άλλων πόλεων, των
χειμάρρων από τις πηγές, δασοτεχνικά έργα διευθέτησης της κοίτης τους.
-- Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντίστοιχων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιεράρχησή τους.
-- Δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στους προϋπολογισμούς του κράτους,
της περιφέρειας και των δήμων
-- Δημιουργία κρατικού φορέα, που θα έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και μέτρων, ώστε να εξασφαλίζονται:
•
Αυστηρή τήρηση της επιβαλλόμενης χρονικής ιεράρχησης των έργων, ενιαία και όχι αποσπασματική κατασκευή τους.
•
Περιφρούρηση από την επίσημη και ανεπίσημη αυθαιρεσία στα έργα που εκτελούνται.
•
Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων να εναρμονίζεται με την ορθή διαχείριση των υδάτινων
πόρων.
•
Επικαιροποιημένο και αξιόπιστο σχέδιο δράσης και μηχανισμός με το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα για την
αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινόμενων.
•
Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, μεγάλου ή μικρού, και αντίσταση στην τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων.
•
Προστασία των θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση, των παραλίων από τα φερτά υλικά. Κατασκευή και
ολοκλήρωση των δικτύων όμβριων στις πόλεις, αλλά και συντήρησή τους, μόνιμος καθαρισμός από φερτά υλικά.
•
Ειδικά μέτρα, για τις καταλήψεις της κοίτης χειμάρρων, τις παράνομες συνδέσεις, τον καθαρισμό των χειμάρρων.
3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»: Θετική ψήφος με επιφύλαξη στην πρόταση της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση», διότι παρότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με το πολιτικό της πλαίσιο, η πρόταση είναι αφηρημένη και
γενικόλογη και στερείται συγκεκριμένων σημείων αιχμής για υλοποίηση ή διεκδίκηση
- Ειδικά για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων υποστήριξη της άμεσης εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος για την
Παμβώτιδα, με τις τροποποιήσεις που προτείναμε κατά τη σχετική συζήτηση και ασφαλώς με τη διεκδίκηση και άλλων
βελτιώσεων στο μέλλον, σε αντίθεση με την απορριπτική θέση όλων των υπολοίπων παρατάξεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, η οποία διαιωνίζει το σημερινό καθεστώς ασυδοσίας και αλλοίωσης των υδρολογικών δεδομένων του
λεκανοπεδίου.
4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ψήφισε την πρόταση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ», παρότι δήλωσε ότι δεν είναι ολοκληρωμένη. Πρότεινε δε μετά την ολοκλήρωση των άμεσων μέτρων και των
έργων που αποφασίσθηκαν, να επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο, με πλήρη εισήγηση και με συγκεκριμένες προτάσεις για
κάθε περίπτωση που χρήζει παρεμβάσεων.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος Μπάτσης
Ο Γραμματέας
Στέφανος Ζούμπας
Η Πρακτικογράφος

Ακριβές Απόσπασμα
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