
 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5-3-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 34529 / 573 
 ΗΠΕΙΡΟΥ                       
=========================   
Τηλέφωνο: 2651027890,87203  
Εmail: perifereiako.symvoulio@php.gov.gr 
FAX: 26510- 70472 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης /4-3-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου έτους 
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που 
έλαβαν αριθμό απόφασης  από 8   έως και 14  έτους 2020:  
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  1ης /29-1-2020 συνεδρίασης Π.Σ.  
Ομόφωνη επικύρωση 
 
Θέμα 2ο :  Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού Π.Η., οικον. έτους 2020, όπως καταρτίσθηκε και 
υποβλήθηκε  από την Οικονομική Επιτροπή.  
 (αριθμ. απόφασης 3/8/4-3-2020 ) 
 
Θέμα 3ο : Περί μίσθωσης τμήματος του στρατοπέδου «Παπακώστα», επί της Ε.Ο. Άρτας- Αγρινίου, για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη μίσθωση (παραχώρηση με το δικαίωμα της επιφανείας) τμήματος του στρατοπέδου 
«Παπακώστα», επί της Ε.Ο. Άρτας- Αγρινίου, για την ανέγερση κτηρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας , και 
εξουσιοδότησε  τον  Περιφερειάρχη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες   
 (αριθμ. απόφασης: 3/9/4-3-2020) 
 
Θέμα 4ο :  Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα , την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 
 (αριθμ. απόφασης: 3/10/4-3-2020)   
        
Θέμα 5ο : Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της 
σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
Περίληψη απόφασης:) Ενέκρινε, ομόφωνα , την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μέχρι ένα  (1) έτος, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
 (αριθμ. απόφασης: 3/11/4-3-2020) 
 

Θέμα 6ο :  Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 210.055,49 
τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012 

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία,  επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με 
δημοπρασία, εμβαδού 210.055,49 τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. 
Πρέβεζας, για την προτεινόμενη χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012 

 (αριθμ. απόφασης: 3/12/4-3-2020) 
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Θέμα 7ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, εμβαδού 136.805,69 
τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012.    
Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία,  επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ,  για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με 
δημοπρασία, εμβαδού 136.805,69 τ.μ. στη θέση Τζούμζα (ΛΙΜΠΟΧΩΒΙΤΙ) της Κοινότητας Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, Ν. 
Πρέβεζας, για την προτεινόμενη χρήση,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 4 παρ. 1α  του Ν 4061/2012.    
 
(αριθμ. απόφασης: 3/13/4-3-2020) 
 
Θέμα 8ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης  έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ». 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – 
Παντοκράτορα» και «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στον Δήμο Πάργας» στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Άξονας 
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(αριθμ. απόφασης:3/14/4-3-2020) 
 
Θέμα 9ο : Σχετικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα 
Δεν εκδόθηκε απόφαση επί του θέματος 
(αριθμ. απόφασης:3/15/4-3-2020) 
 
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 
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