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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  12ης/ 7-10-2020   -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ από 30-9-2020 -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ (από 30-9-2020) συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  επτά 
(7) του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 59 έως και 60 έτους 2020:  
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Θέμα 9ο :   Συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Περίληψη απόφασης: Μετά από διεξοδική συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Ηγουμενίτσας, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης με συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας, Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Δημάρχων Π.Ε. Θεσπρωτίας κ.λπ., προκειμένου να διαμορφώσουν 
κοινή πρόταση σχετικά με το ποιοι χώροι θα πρέπει να περιληφθούν στην παραχώρηση και ποιοι όχι  (αριθμ. απόφασης: 12/59/30-
9 & 7-10-2020) 
Θέμα 10ο : Άδειες πλωτών για την πραγματοποίηση πλόων  στη λίμνη Παμβώτιδα – Κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας πλόων, 
κ.λπ. 
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 
Στη βάση της αριθμ. 13/53/2011 ισχύουσας κανονιστικής απόφασής του,  ενέκρινε  την χορήγηση  των δύο  αδειών  πλωτών μέσων 
που εκκρεμούσαν έκτοτε για την πραγματοποίηση συγκοινωνιακών πλόων, μετά από δημόσια πρόσκληση - ανακοίνωση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  
Επίσης, ενέκρινε την  τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διενέργειας πλόων (πλωτά ταξί) 
με τη μορφή περιήγησης οργανωμένου και σε μικρό αριθμό ατόμων – επισκεπτών (γκρουπ) για τη μεταφορά τους στο Νησί και 
αντίστροφα ή για την περιήγησή της στη λίμνη και τα αξιοθέατά της, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος (αριθμ. 
απόφασης: 12/60/30-9 &7-10-2020) 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
 
  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 
 
 
 
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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