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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  9ης /26-6-2020  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου, έτους 2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), 
συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 32 έως και 36 έτους 2020:  
   
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέμα 1ο:  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου 
«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα (Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ). 
Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της διακήρυξης για την 
επιλογή του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα (Παράρτημα ΙΙΙ της Π.Σ) και εξουσιοδότησε τον κ. Περιφερειάρχη 
για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και των διακηρύξεων για την επιλογή των αναδόχων 
εκπόνησης μελέτης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, μετά την έγκρισή τους, από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αριθμ. απόφασης: 9/32/26-6-2020) 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέμα 1ο :   Δημιουργία ΄΄Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  αξιοποιώντας τα αγροτεμάχια του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. στην Πεδινή Ιωαννίνων 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη Δημιουργία ΄΄Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  
αξιοποιώντας τα αγροτεμάχια του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην Πεδινή Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εισήγηση του κου Περιφερειάρχη και υποβολή 
σχετικού αιτήματος προς το ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση των εν λόγω εκτάσεων (αριθμ. απόφασης: 9/33/26-6-2020) 
 
Θέμα 2ο : Δημιουργία ΄΄Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  αξιοποιώντας ορισμένες υφιστάμενες 
κτιριακές υποδομές και μέρος του αγροκτήματος και μέρος του αγροκτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον Κατσικά Ιωαννίνων 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία,  τη δημιουργία ΄΄Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας΄΄ από την Περιφέρεια Ηπείρου,  
αξιοποιώντας ορισμένες υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και μέρος του αγροκτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. στον Κατσικά Ιωαννίνων, σύμφωνα 
με την εισήγηση του κου Περιφερειάρχη και υποβολή σχετικού αιτήματος προς το ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση των εν λόγω εκτάσεων (αριθμ. 
απόφασης:9/34/26-6-2020) 
 
Θέμα 3ο : Σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων στην  Ήπειρο 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε την υποβολή  προς το αρμόδιο Υπουργείο, πρότασης σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών 
Πάρκων στην Ήπειρο (αριθμ. απόφασης:9/35/26-6-2020) 
 
Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  ΜΠΕ του έργου « Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Αιολικών 
Πάρκων, συνολικής ισχύος 88,45 ΜW, στο όρος Λάκμος (Περιστέρι) των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Περιφέρειας Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων 
(4) Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 88,45 ΜW, στο όρος Λάκμος (Περιστέρι) των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. 
Ιωαννίνων , Περιφέρειας Ηπείρου» (αριθμ. απόφασης:9/36/26-6-2020) 
 
 
 
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. 
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