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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  15ης/9-12-2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε,  διά ζώσης, στις εννέα  (9) του μηνός 
Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30,  συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από  53 έως και   
58 έτους 2022:   
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης                       
Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για διοικητικές και δικαστικές ενέργειες για την ανάκληση και την ακύρωση της  υπ΄αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11- 2022 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την αποθήκευση και 
διακίνηση  υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη Λωρίδα Σαγιάδας  
Περίληψη απόφασης:  Αποφάσισε, ομόφωνα, την έκδοση ψηφίσματος για τις διοικητικές και δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να 
ανακληθεί και ακυρωθεί η  υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120082/3334/16-11- 2022 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
σχετικά με την   αποθήκευση και διακίνηση  υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη θέση «Μανδήλα»  Λωρίδας Σαγιάδας , του Δήμου 
Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας (αριθμ. απόφ.15/53/9-12-2022) 
 
Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο:. Ανακατάταξη του τμήματος της Ε.Ο. (5) από τη Χ.Θ.145 (γέφυρα Ζούτου) έως τη Χ.Θ. 139 (ΟΡΙΟ Δήμου Αμφιλοχίας 
πλησίον  οικισμού Συκούλας ) σε δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την ανακατάταξη  του τμήματος της Ε.Ο. (5) από τη Χ.Θ.145 (γέφυρα Ζούτου) έως τη Χ.Θ. 
139 (ΟΡΙΟ Δήμου Αμφιλοχίας πλησίον  οικισμού Συκούλας ) σε δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, σύμφωνα με την εισήγηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (αριθμ. απόφ.15/54/9-12-2022 ) 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 6η τροποποίηση  προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022, όπως 
καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφ. 15/55/9-12-2022) 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023 

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος  2023, 
όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία  (αριθμ. απόφ.15/56/9-12-2022) 
 
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για συνένωση εδρών -διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ Δήμου Ζαγορίου -ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εξ αναβολής) 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη συνένωση εδρών -διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ Δήμου Ζαγορίου -ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε μία 
ενιαία έδρα (αριθμ. απόφ. 15/57/9-12-2022) 
 
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για συνένωση εδρών -διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ Δήμου Δωδώνης -ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη συνένωση εδρών -διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ Δήμου Δωδώνης -ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε μία 
ενιαία έδρα (αριθμ. απόφ. 15/58/9-12-2022) 
 
Θέμα 6ο: α. Συζήτηση – Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επί παρεμβάσεων που έχουν γίνει από την Π.Η. 
β. Επί υποβληθέντος κοινού αιτήματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», «ΑΡ.Π.Η.» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», για την προστασία των ποταμών και την αντιπλημμυρική προστασία 
της Ηπείρου 
Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος , λόγω παρέλευσης της ώρας συνεδρίασης 
             
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.   
       
 
        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ 
  
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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