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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 9

θσ
 /17-7-2019 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 δεκαεπτά (17) του μθνόσ Ιουλίου 
ζτουσ 2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.30, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 
κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  35 ζωσ  και 37 ζτουσ 2019:  
 
Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 

Θζμα 1
ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων προθγοφμενων ςυνεδριάςεων Π.., ιτοι: 3

θ
/22-3-2019 (τακτικι), 4

θ
/22-3-

2019 (ειδικι), 5
θ
/10-4-2019  (ειδικι), 6

θ
/10-4-2019 (τακτικι), 7

θ
/9-5-2019 (κατεπείγουςα)  και 8

θ
 /26-6-019 

(κατεπείγουςα)  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
 

Θζμα 2
ο
: Σουριςτικζσ πλεφςεισ ςτον ποταμό Αχζροντα 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία και ςφμφωνα με το αριθμ. 1/11-7-2019 πρακτικό τησ επιτροπήσ του αρθρ. 8β του Ν. 
3190/2003, αίτημα τησ Γκόγκα Αικατερίνησ για χορήγηςησ άδειασ πλεφςησ για τουριςτική ξενάγηςη ςτον ποταμό Αχζροντα,  αίτημα του 
κ. Μπουρδοφκη Ιωάννη για  χορήγηςησ  άδειασ πρόςδεςησ και αποβίβαςησ επιβατϊν ςε  ςκάφοσ (που εκτελεί μόνο θαλάςςιουσ πλόεσ 
με άδεια από το λιμεναρχείο ),  ςτο κρηπίδωμα επί τησ κοίτησ του ποταμοφ Αχζροντα που εφάπτεται του οικιςμοφ Αμμουδιάσ, 
επιβεβαίωςε τισ απαιτήςεισ για αςφαλή πλεφςη και προςταςία του οικοςυςτήματοσ και επιςήμανε την ανάγκη για  άμεςη ςφνταξη 
μελζτησ με ςκοπό την δημιουργία κανονιςτικοφ πλαιςίου για τισ δραςτηριότητεσ που πραγματοποιοφνται ςτισ εκβολζσ του ποταμοφ 
Αχζροντα  (αρικμ. απόφαςθσ: 9/35/17-7-2019) 
 

Θζμα 3
ο
 : Κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου: « 

Βελτίωςθ  αποκατάςταςθ οδοφ παράκαμψθσ Φιλιππιάδασ με αφετθρία τον κόμβο τθσ Καμπισ» 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, την κήρυξη αναγκαςτικήσ απαλλοτρίωςησ εκτάςεων ακινήτων που απαιτοφνται για 
την καταςκευή του ζργου: « Βελτίωςη  αποκατάςταςη οδοφ παράκαμψησ Φιλιππιάδασ με αφετηρία τον κόμβο τησ 
Καμπήσ» (αρικμ. απόφαςθσ: 9/36/17-7-2019) 
 

Θζμα 4
ο
 :  Ζγκριςθ Απολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων  οικονομικοφ ζτουσ 2018  τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, τον Απολογιςμό Εςόδων – Εξόδων  οικονομικοφ ζτουσ 2018  τησ Περιφζρειασ 
Ηπείρου, όπωσ καταρτίςθηκε και υποβλήθηκε προσ ζγκριςη με την αριθμ.21/1629/1-7-2019  απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ  
(αρικμ. απόφαςθσ: 9/37/17-7-2019) 

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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