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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 4

θσ
 /7-4-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΘ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΘΠΕΙΡΟΤ 
(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι  ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε  ςτισ επτά (7) του μθνόσ 
Απριλίου ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
(Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  14 ζωσ  και 22  ζτουσ 2017:  
 
Α. Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων  1

θσ
/22-2-2017 , 2

θσ
/5-3-2017  και 3

θσ
/27-3-2017 ςυνεδρίαςθσ  του 

Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ 2

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου οικ. ζτουσ 2017 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ 2
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου οικ. ζτουσ 

2017, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε  Ο Δ Ω Ν:         86.964.817,64 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       131.069.401,69 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         44.104.584,05 

Σο ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2016, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του οικ. 
ζτουσ  2017   
(αρικμ. απόφαςθσ 4/14/7-4-2017)  
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2017 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ 
Περιφζρειασ οικ. ζτουσ 2017, όπωσ καταρτίςκθκαν και υποβλικθκαν προσ ζγκριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία. 
 (αρικμ. απόφαςθσ:4/15/7-4-2017)  
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ ςτο Ε.Π. «ΘΠΕΙΡΟ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ. 40/2017 πρόςκλθςθσ, για 

«Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου 2017-2020» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν υποβολι πρόταςθσ ςτο Ε.Π. «ΘΠΕΙΡΟ 2014-2020», ςτο πλαίςιο τθσ 
αρικμ. 40/2017 πρόςκλθςθσ, για «Δικτφωςθ και προβολι του τουριςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου 2017-2020» και  αφορά 
τόςο ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των προωκθτικϊν ενεργειϊν του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ, όςο και ςε 
υπθρεςίεσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και αποτίμθςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν, των οποίων θ ςθμαςία είναι κακοριςτικι 
για τθ διαςφάλιςθ του βζλτιςτου δυνατοφ ςχεδιαςμοφ – αποτελεςματικισ ςτόχευςθσ των δράςεων, και τθσ ςυνεχοφσ 
προςαρμογισ του προγράμματοσ ςτισ εκάςτοτε διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ αγοράσ και ανταγωνιςμοφ 
(αρικμ. απόφαςθσ:4/16/7-4-2017)  
 
Θζμα 5

ο
: Σροποποίθςθ τθσ αρικμ. 11/51/29-10-2014 απόφαςθσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, ωσ προσ τθν 

αντικατάςταςθ τακτικοφ μζλουσ τθσ  οριςκείςασ Επιτροπισ για τθν Π.Ε. Άρτασ 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 11/51/29-10-2014 απόφαςθσ του 
Περιφερειακοφ υμβουλίου, ωσ προσ τθν αντικατάςταςθ τακτικοφ μζλουσ τθσ  οριςκείςασ Επιτροπισ για τθν Π.Ε. Άρτασ, λόγω 
ςυνταξιοδότθςισ του  
(αρικμ. απόφαςθσ: 4/17/7-4-2017) 
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Θζμα 6

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ για 

διάκεςθ προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ 
Θπείρου και Διμου Ηθροφ, για διάκεςθ τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου και ειδικότερα για τθν 
επίβλεψθ οριςμζνων ζργων που  εκτελεί ο Διμοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ςχετικϊν ςυμβάςεων 
 (αρικμ. απόφαςθσ:4/18/7-4-2017)  
 
Θζματα Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ 
Ε.Θ.Δ. Θζμα 1

ο
: Επιχοριγθςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου- Κ.Τ. Φιλιατϊν για τθν προμικεια ενόσ μθχανιματοσ 

αιμοκάκαρςθσ 
Περίλθψθ απόφαςθσ Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν επιχοριγθςθ ποςοφ 12.000 €, περίπου, για τθν προμικεια ενόσ 
μθχανιματοσ αιμοκάκαρςθσ για τα τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Τ. Φιλιατϊν, λόγω των αυξθμζνων 
αναγκϊν ενόψει τθσ επερχόμενθσ καλοκαιρινισ περιόδου  
(αρικμ. απόφαςθσ:4/19/7-4-2017)  
 
Ε.Θ.Δ. Θζμα 2

ο
: Κάλυψθ κόςτουσ επιςκευισ-ςυντιρθςθσ οχθμάτων για τισ ανάγκεσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΕΚΑΒ -7

θσ
 

Περιφζρειασ Παραρτιματοσ Ιωαννίνων 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν κάλυψθ του κόςτουσ  επιςκευισ – ςυντιρθςθσ (ανταλλακτικά –
εργαςίεσ), εννζα ςυνολικά οχθμάτων αςκενοφόρων, για τισ ανάγκεσ  εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΕΚΑΒ-7

θ
 Περιφζρεια 

Ιωαννίνων, λόγω των αυξθμζνων  ενόψει του Πάςχα αναγκϊν και τθσ επερχόμενθσ κερινισ τουριςτικισ περιόδου  
(αρικμ. απόφαςθσ:4/20/7-4-2017)  
 
Ε.Θ.Δ. Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ για το ζργο "τερζωςθ, Αποκατάςταςθ, Αναςτιλωςθ, 

Ανάδειξθ Γζφυρασ Αράχκου ςτθν Πλάκα" 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ για το ζργο 
«τερζωςθ, Αποκατάςταςθ, Αναςτιλωςθ, Ανάδειξθ Γζφυρασ Αράχκου ςτθν Πλάκα», με ςυμβαλλόμενουσ τα Τπουργεία 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Μεταφορϊν και Τποδομϊν, το Διμο Βορείων Σηουμζρκων, το Εκνικό 
Μετςόβιο Πολυτεχνείο και το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ. Αντικείμενο αυτισ αποτελεί θ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ και των 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ, θ ζγκριςθ και θ διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ εντόσ 6 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ, θ εγκατάςταςθ 
του αναδόχου του Ζργου το αργότερο εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και θ υλοποίθςθ του ζργου εντόσ 
24 μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ του αναδόχου 
 (αρικμ. απόφαςθσ:4/21/7-4-2017)   
 
Ε.Θ.Δ. Θζμα 4

ο
: Ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςτιριξθσ   λειτουργίασ του Κζντρου Τγείασ  Πάργασ  

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, ομόφωνα, ενζκρινε τθν ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςτιριξθσ  τθσ λειτουργίασ 
του Κ.Τ. Πάργασ  ςε κακθμερινι και εικοςιτετράωρθ βάςθ, με ειδικευμζνουσ γιατροφσ και αςκενοφόρο 
 (αρικμ. απόφαςθσ:4/22/7-4-2017)  
 
 
Β. Ο  Περιφερειάρχθσ κ. Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  απάντθςε ςε  επερωτιςεισ  και επίκαιρθ ερϊτθςθ τθσ παράταξθσ 
«υμμαχία Θπειρωτϊν»,  ςχετικά με: «Ανάκλθςθ πράξθσ ςφνδεςθσ Καναλακίου με Ε.Ο. Πρζβεηασ-Θγουμενίτςασ», 
«Ανάκλθςθ ενταγμζνων πράξεων που δε κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τελικι ζκκεςθ κλειςίματοσ του επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ 2007-2013» και «Απόρριψθ χρθματοδότθςθσ του ζργου φδρευςθ παραλιϊν Βαλανιδοράχθσ, Λοφτςασ, 
Βράχου, Λυγιάσ, Χειμαδιοφ, Ριηϊν και Καςτροςυκιάσ- Πρόβλθμα υδροδότθςθσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ»  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  του  Π.. 
 
 

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