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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  10ης/01-08-2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

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

============================================== 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την πρώτη  (1η) του μηνός Αυγούστου έτους 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00,  μέσω τηλεδιάσκεψης, συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από  31 έως και 
34,  έτους 2022:   
 
 
Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο 
του 2022  
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε,  κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2022, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφ. 
10/31/1-8-2022) 
 
 
Θέμα 2ο: Ορισμός πρόσθετου χώρου για πρόσδεση σκαφών για επιβίβαση - αποβίβαση επισκεπτών για τουριστική ξενάγηση στον 
ποταμό Αχέροντα 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, πρόσθετο χώρο για πρόσδεση σκαφών για επιβίβαση - αποβίβαση επισκεπτών για 
τουριστική ξενάγηση στον ποταμό Αχέροντα , σύμφωνα με τη γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 3190/2003  
(αριθμ. απόφ. 10/32/1-8-2022) 
 
Θέμα 3ο: Μερική ανάκληση της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη μερική ανάκληση και σύσταση δουλείας εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 
(νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» για τις ιδιοκτησίες με 
Κ.Α. 018012, 018029, 018028, 018021, 018912, 039902, 053004 και 053906 συνολικού εμβαδού 1.732,32 τ.μ., εκ των οποίων το Δημόσιο 
είναι υπόχρεο για αποζημίωση ιδιωτικών εκτάσεων με συνολικό εμβαδόν 597,00 τ.μ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση και με συνολικό 
εμβαδόν 98,23 τ.μ. για σύσταση δουλείας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου (αριθμ. απόφ.10/33/1-8-2022) 
 
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο: Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή 
ισόπεδων κόμβων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στη συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας» σύμφωνα με την υπηρεσιακά 
ανασυνταγμένη κτηματολογική μελέτη του έργου 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, την Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης 
εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-
Αθηνών στη συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας», συνολικού εμβαδού 4.649,74 μ2, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου  (αριθμ. απόφ.10/34/1-8-2022) 
 
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
             
 
        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ 
  
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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