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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης /15-5-2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου, 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 23 έως και 27  έτους 2020:  
   
Α. 1. Επικύρωση πρακτικών  –αποφάσεων της  4ης /13-3-2020 (διά περιφοράς), 5ης/20-3-2020 (διά περιφοράς) και 6ης/31-3-2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση 
 
 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο: Κήρυξη νέας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση –τροποποίηση 13ης 
επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας-Ζωοδόχος-Γραμμένο-Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την κήρυξη νέας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 
«Βελτίωση –τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας-Ζωοδόχος-Γραμμένο-Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας 
του Ν. Ιωαννίνων (αριθμ. απόφασης: 7/23/15-5-2020) 
 
Β.  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
Θέμα 1ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2020  
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 
2020 , όπως κατατέθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία (αριθμ. απόφασης:7/24/15-5-2020) 
 
Θέμα 2ο : Πρόσληψη ενός (1) εργαζομένου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που δραστηριοποιείται  στην εφαρμογή του Προγράμματος των 
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε,ομόφωνα,  την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (Κτηνιάτρου ΠΕ) για χρονικό διάστημα 
μέχρι ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 21 του ν. 2190/94, 
όπως ισχύει, για την κάλυψη αναγκών  του Τμήματος  Κτηνιατρικής   της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα των 
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών  (αριθμ. απόφασης:7/25/15-5-2020) 
 
Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση χρήσης δύο (2)  ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 133.700  τ.μ. και 197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  
στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  Δήμου Πρέβεζας 
Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε αρνητικά επί  αιτήματος του ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση χρήσης δύο (2)  ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 133.700  τ.μ. και 
197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  Δήμου Πρέβεζας, για την  προτεινόμενη χρήση 
και εμμένει στην προηγούμενη απόφασή του για αξιοποίηση  αποκλειστικά για αγροτική χρήση και καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (αριθμ. απόφασης:7/26/15-5-
2020) 
 
Θέμα 4ο : Συζήτηση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο,  αποφάσισε την αποστολή πρότασης στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, για τη σιδηροδρομική σύνδεση της 
Ηπείρου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της λίστας έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 2020-2023 και 2021-2030 (αριθμ. απόφασης:7/27/15-5-2020) 
 
Σημείωση: 
Η συζήτηση επί του 5ου και 6ου θέματος Η.Δ., αναβλήθηκε για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ., λόγω μη επαρκούς χρόνου για τη συζήτησή τους.   
 
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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