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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης /27-8-2014  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 27  Η   Αυγούστου  2014, ημέρα Τετάρτη   
και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν 
αριθμό απόφασης 35   έως  και   37  έτους 2014: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1ο :  Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών  της 7ης/30-7-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο :  α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου  2014-2020
       β) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

Από την Αντιπεριφερειάρχη της  Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη και από στελέχη και τεχνικούς συμβούλους  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου,  ενημερώθηκε  το Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 
2014-2020 και  τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης,  με αναλυτική παρουσίαση των βασικών αξόνων πάνω στους οποίους  κινούνται  
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

          (δεν εξεδόθη απόφαση)

Θέμα 3ο  : Τροποποίηση της αρ. 573/19-04-2005 απόφασης κήρυξης  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του Γ.Γ.Π.Η.
(ΦΕΚ  492/11-05-2005,  τεύχος  Δ),  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  των  προσβάσεων  της  νέας  γέφυρας  στη  θέση 
Μπαλντούμα της Ε.Ο Ιωαννίνων - Τρικάλων στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την τροποποίηση της αριθμ. 573/19-4-2005 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου , με την οποία  
κηρύχθηκε  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  ακινήτων  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  των  προσβάσεων  της  νέας  γέφυρας  στη  θέση  
Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων

(αριθμ. απόφασης: 8/35/27-8-2014)

Θέμα 4ο : Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη 2η τροποποίηση πίνακα έργων ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ που χρηματοδοτούνται από έσοδα  ΝΠΔΔ 2014 , 
με την προσθήκη δύο νέων έργων, ήτοι:
«  Εγκατάσταση Συστήματος  Αντικεραυνικής  προστασίας  στην Ιερά Μονή Φανερωμένης   Κερασώνα Φιλιππιάδας,»     Προϋπολογισμός  :  
6.800,00 €  Πίστωση 2014: 6.800,00 €, και
« Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας »,  Προϋπολογισμός :   24.100,00 € Πίστωση 2014:  24.100,00 €.

(αριθμ. απόφασης: 8/36/27-8-2014 )

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 
 Θέμα  1ο  :  Σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  του  καταρροϊκού  πυρετού,  τις  εξισωτικές  αποζημιώσεις  και  την  επίλυση  του 
προβλήματος με τους  επιλέξιμους βοσκότοπους.
Περίληψη απόφασης: Σε πρόταση για την επίλυση του  προβλήματος με τις εξισωτικές αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, με άμεση καταβολή  
των οφειλών του 2013 και 2014 μέχρι τέλους του έτους  και του ζητήματος  επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, με επείγουσα παρέμβαση στο  
αρμόδιο Υπουργείο και φορείς για τη σύνταξη διαχειριστικών χαρτών που θα ισχύουν από το 2015, κατέληξε , ομόφωνα,  το Περιφερειακό 
Συμβούλιο.  

   (αριθμ. απόφασης: 8/37/27-8-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. 
αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Ηπείρου :
 www  .  php  .  gov  .  gr  /Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό   Συμβούλιο  
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