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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 1
θσ

 /21-1-2019  ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 

(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 
============================================== 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου ζτουσ 
2019, θμζρα  Σρίτθ και ϊρα 14.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που 
ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  1 ζωσ  και 7  ζτουσ 2019:  
 
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
:  Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων ςυνεδριάςεων Π..:  12

θσ
/23-11-2018 (τακτικισ), 13

θσ
/23-11-2018 (ειδικισ) και 14

θσ
/18-12-2018 

(κατεπείγουςασ) 
Ομόφωνθ επικφρωςθ 
 
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ζτουσ 2019. 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, το πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ζτουσ 2019, όπωσ 
καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν αρμόδια Δ/νςθ Διά Βίου Μάκθςθσ –Απαςχόλθςθσ –Εμπορίου & Σουριςμοφ, και περιλαμβάνει: ΕΚΔΟΕΙ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΡΟΒΟΛΘ, ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΘ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ ΣΑ Μ.Μ.Ε- ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε 
ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ, ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟΧΕΤΜΕΝΕ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
και επιπλζον ενζργειεσ για τισ  οποίεσ  για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Ο.Σ.(αρικμ. απόφαςθσ 1/1/21-1-2019) 
 

Θζμα 3
ο
: χετικά με το χζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ με τίτλο: «Χαρακτθριςμόσ τθσ υδάτινθσ, χερςαίασ και ευρφτερθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ 

Παμβϊτιδασ (Ιωαννίνων) Π.Ε. Ιωαννίνων, ωσ Περιφερειακό Πάρκο, και κακοριςμόσ χριςεων γθσ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ.» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο  Περιφερειακό υμβοφλιο, μετά από εκτενι ςυηιτθςθ, αποφάςιςε κατά πλειοψθφία, τθν επικαιροποίθςθ  τθσ κοινισ  
πρόταςθσ του  2013, με ενςωμάτωςθ και των προτάςεων των φορζων και κατοίκων τθσ παραλίμνιασ περιοχισ, όπωσ κατατζκθκαν κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςυηιτθςθσ του κζματοσ (αρικμ. απόφαςθσ; 1/2/21-1-2019) 
 

Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ Θζματα: 

Θζμα 1
ο
: Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking), - Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με 

κάρτα - Εξουςιοδότθςθ Περιφερειάρχθ για τθν διαχείριςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου» και πρόςβαςθ ςτισ 

Τπθρεςίεσ Ηλεκτρονικισ Σραπεηικισ (Internet Banking). 

Περίλθψθ απόφαςθσ:. Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία: α) τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (e-banking), για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν τθσ 

Περιφζρειασ Θπείρου από τισ αρμόδιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ των Π. Ε., με τθν διενζργεια θλεκτρονικϊν εντολϊν (e-banking), με τθν υπογραφι 

ςχετικισ ςφμβαςθσ με τισ Σράπεηεσ που τθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ κάκε Περιφερειακι Ενότθτα τθσ Περιφζρειασ Θπείρου β) τθν εγκατάςταςθ 

μθχανιςμϊν (POS) αποδοχισ πλθρωμϊν  με κάρτα, για τθν είςπραξθ των εςόδων ςτα κατά τόπουσ Σμιματα Σαμειακισ Τπθρεςίασ των 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ  Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν και τα ΚΣΕΟ, ςε κάκε Π. Ε. τθσ 

Περιφζρειασ Θπείρου και γ) τθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ 10/44/15-9-2014 Απόφαςθσ του Περιφερειακοφ ςυμβουλίου για  ςχετικι εξουςιοδότθςθ 

του  Περιφερειάρχθ Θπείρου(αρικμ. απόφαςθσ: 1/3/21-1-2019 ) 

 

Θζμα 2
ο
 : Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το  δϋ τρίμθνο ζτουσ 

2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για το  

δϋ τρίμθνο ζτουσ 2018, όπωσ υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι (αρικμ. απόφαςθσ:1/4/21-1-2019) 
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Θζμα 3
ο
: Αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ  ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των δφο κφριων οδικϊν αξόνων τθσ 

μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" που ςυνδζονται με το 
Εκνικό Δίκτυο 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν αποδοχι Χαρακτθριςμοφ και Κατάταξθσ  ςτο Εκνικό Δίκτυο και Ανάλθψθ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ των 
δφο κφριων οδικϊν αξόνων τθσ μελζτθσ "υγκοινωνιακϊν Ζργων Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολθσ)" 
που ςυνδζονται με το Εκνικό Δίκτυο και ειδικότερα του κφριου οδικοφ άξονα ΕΟ2 τθσ μελζτθσ που χωροκετείται από τον κόμβο Ακρίβθ εϊσ τον 
κόμβο Μονολικίου με χιλιομζτρθςθ από ΧΘ. και τθσ κφριασ οδικισ Αρτθρίασ ΒΙ.ΠΕ, που χωροκετείται ωσ νζοσ οδικόσ Άξονασ βορείωσ τθσ ΒΙ.ΠΕ 
Πρζβεηασ από το Κυκλικό Κόμβο 1, επί τθσ ΕΟ. 21 (Φιλιππιάδασ (από ΕΟ5) - Πρζβεηασ) ςτο φψοσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πρζβεηασ, με 
ενδιάμεςουσ Κυκλικοφσ Κόμβουσ 2&3 και εϊσ τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλθςίον του Οικιςμοφ Μφτικα, με τθν διαμόρφωςθ του Ανιςόπεδου Κόμβου 
Μφτικα επί τθσ Παραλιακισ ΕΟ. (Θγουμενίτςασ-Μόρφθ-Πρζβεηα-Άκτιο-Βόνιτςα), μετά των κλάδων ςφνδεςθσ Α,Β,C,D και του παράπλευρου 
δικτφου ASR, ΔSR 0+000m εϊσ 1+843m, θ οποία είναι ενταγμζνθ ςτο Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19_ Πρζβεηα-Αρχάγγελοσ), όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται  ςτθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Θπείρου(αρικμ. απόφαςθσ:1/5/21-1-
2019)  

Θζμα 4
ο
:Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Κόνιτςασ για διάκεςθ 

κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου 
και Διμου Κόνιτςασ για διάκεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου, ιτοι  διάκεςθ  υπαλλιλου 

κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Ανάπτυξθ Ιαματικοφ Σουριςμοφ. Επζκταςθ – Ανακαταςκευι κτιρίου & υποδομϊν 

λουτρϊν»  (αρικμ. απόφαςθσ:1/6/21-1-2019) 
Θζμα 5

ο
: Ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν υποβολι αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ «Τποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ» ,  μζςω τριϊν (3) υποζργων: 
 Τποζργο 1: ΕΡΓΑ ΔΙΕΤΘΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΟ ΞΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ: 
Τποζργο 2: ΕΡΓΑ ΔΙΕΤΘΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΟ ΗΑΒΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ ΤΒΟΣΩΝ: 
Τποζργο 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΤΘΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΩΝ ΣΘΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΗΑ 
(αρικμ. απόφαςθσ: 1/7/21-1-2019) 
 
 

 
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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