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ΠΚΝΑΚΑ ΙΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 13

θσ
 /03-10-2019  ΣΑΚΣΚΚΗ ΤΝΕΔΡΚΑΗ  

ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΚΟΤ ΗΠΕΚΡΟΤ 
(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ τρεισ (3) του μθνόσ Οκτωβρίου  ζτουσ 
2019, θμζρα Πζμπτθ  και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που 
ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 46  ζωσ  και 51  ζτουσ 2019:  
  
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ 
Ιζμα 1

ο
: Γνωμοδότθςθ επί του περιεχομζνου του φακζλου Μ.Π.Ε. του ζργου (υποκατθγορίασ Α2, ομάδα 10

θ
, α/α 1): «Μικρό 

υδροθλεκτρικό ζργο, ιςχφοσ 1,35 MW, ςτθ κζςθ «Γιαννίτςι», τθσ Δ.Ε. Ακαμανίασ, του Διμου Κεντρικϊν Σηουμζρκων, Π.Ε. Άρτασ, 
Περιφζρειασ Ηπείρου». Φορζασ πραγματοποίθςθσ και λειτουργίασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ είναι  θ εταιρεία: «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΚΑ 
Α.Β.Ε.Σ.Ε.». 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, ομόφωνα, γνωμοδότθςε αρνθτικά επί του περιεχομζνου του φακζλου Μ.Π.Ε. του ζργου 
(υποκατθγορίασ Α2, ομάδα 10

θ
, α/α 1): «Μικρό υδροθλεκτρικό ζργο, ιςχφοσ 1,35 MW, ςτθ κζςθ «Γιαννίτςι», τθσ Δ.Ε. Ακαμανίασ, του Διμου 

Κεντρικϊν Σηουμζρκων, Π.Ε. Άρτασ, Περιφζρειασ Ηπείρου» 
(αρικμ. απόφαςθσ: 13/46/3-10-2019) 
 
Ιζμα 2

ο
: χετικά με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ  του μεταναςτευτικοφ - προςφυγικοφ ηθτιματοσ  και  τισ επιπτϊςεισ του ςτθν Θπειρο. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, υιοκζτθςε, κατά πλειοψθφία,  το ςχετικό ψιφιςμα τθσ ΕΝΠΕ, ενϊ οι παρατάξεισ τθσ 
μειοψθφίασ κατζκεςαν δικζσ τουσ προτάςεισ.   
 (αρικμ. απόφαςθσ: 13/47/3-10-2019) 
 
Ιζμα 3

ο
: χετικά με τισ εξελίξεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ  ςτθν  Α.Μ.Κ.Ε .ΜΕΡΚΜΝΑ   

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, ομόφωνα, πρότεινε τθ ςυνζχιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν ΑΜΚΕ ΜΕΡΙΜΝΑ και  με 
αποκατάςταςθ τυχόν μεταβολϊν αυτϊν,  προκειμζνου αυτζσ να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, για να καταςτεί δυνατι θ ςυνζχιςθ του 
κοινωνικοφ ζργου  τθσ. 
  (αρικμ. απόφαςθσ: 13/48/3-10-2019) 
 
Ιζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 

Ιζμα 1
ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων 10

θσ
/28-8-2019 τακτικισ  και 11

θσ
/1-9-2019 ειδικισ ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
 
Ιζμα 2

ο
 : Οριςμόσ εκπροςϊπων τθσ Π.Ε. Ιεςπρωτίασ ςτθν  ΒΚΟ.ΠΑ.ΙΕ. Α.Ε. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Όριςε ωσ εκπροςϊπουσ του ςτο  Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΒΙΟΠΑΘΕ και ςτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ,  τον 
Αντιπεριφερειάρχθ ΠΕ Θεςπρωτίασ κ. Πιτοφλθ και τθν Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθ Ηπείρου κα Μπραϊμθ, ενϊ από τθν ψθφοφορία απείχαν 
οι παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ. 
 (αρικμ. απόφαςθσ:13/49/3-10-2019 ) 
 
Ιζμα 3

ο
 : φςταςθ Επιτροπϊν του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου και εκλογι των μελϊν τουσ. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, για το πρϊτο ιμιςυ τθσ κθτείασ του, ςυγκρότθςε  τθν  Επιτροπι  Περιβάλλοντοσ, Χωρικοφ 
χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  και   τθν Επιτροπι  Κοινωνικϊν Θεμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου,  εκχϊρθςε αρμοδιότθτεσ 
και  εξζλεξε τα μζλθ τουσ  
 (αρικμ. απόφαςθσ: 13/50/3-10-2019) 
 
Ιζμα 4

ο
 : Τποβολι αιτθμάτων  των εργαηομζνων κοινωφελοφσ προγράμματοσ τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, ςτισ Π.Ε. 

ΑΡΣΑ,  ΙΕΠΡΩΣΚΑ και ΠΡΕΒΕΖΑ, προσ ζκδοςθ ςχετικοφ ψθφίςματοσ 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, ομόφωνα αποφάςιςε τθν υποςτιριξθ των αιτθμάτων των εργαηομζνων του κοινωφελοφσ 
προγράμματοσ τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, ςτισ Π.Ε. ΑΡΣΑ,  ΘΕΠΡΩΣΙΑ,  ΠΡΕΒΕΖΑ και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(αρικμ. απόφαςθσ:13/51/3-10-2019 ) 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του  Π.. 
Οι αποφάςεισ των ςυνεδριάςεων του Π.Σ. αναρτώνται ςτο site  
τησ Περιφζρειασ Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάςεισ/Περιφερειακό Συμβοφλιο                                                                   ΣΑΤΡΟ ΠΑΡΓΑΝΑ 
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