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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 5

θσ
 /29-5-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΘ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι  ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε  ςτισ είκοςι εννζα (29) του 
μθνόσ Μαΐου  ζτουσ 2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
(Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  23 ζωσ  και 29  ζτουσ 2017:  
 
 Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων  4

θσ
/7-4-2017 ςυνεδρίαςθσ  του Περιφερειακοφ υμβουλίου 

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για το  

Αϋ τρίμθνο ζτουσ 2017 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
Περιφζρειασ Ηπείρου, για το Αϋ τρίμθνο του ζτουσ 2017. 
(αρικμ. απόφαςθσ 5/23/29-5-2017)  
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ 3

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου οικ. ζτουσ 2017 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 3
θ
 τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου οικ. ζτουσ 

2017, όπωσ υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι και διαμορφϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ.   
 (αρικμ. απόφαςθσ: 5/24/29-5-2017)  
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου 
και ειδικότερα τθν 1

θ
 τροποποίθςθ πίνακα ζργων Π.Ε. Πρζβεηασ που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΠΔΔ 

(αρικμ. απόφαςθσ:5/25/29-5-2017)  
 
Θζμα 5

ο
: Κατάργθςθ του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Θεςπρωτίασ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ μεταφορά των υπολοίπων χρθματικϊν ποςϊν του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. 
Θεςπρωτίασ ςτο λογαριαςμό τθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ, λόγω τθσ κατάργθςθσ του Κ.Ε.Κ. με τθν αρικμ. ΔΑ/53870/7-10-2016 
απόφαςθ του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 
(αρικμ. απόφαςθσ:  5/26/29-5-2017) 
 
Θζμα 6

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

διάκεςθ προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου και του Διμου Ζίτςασ, για τθ διάκεςθ προςωπικοφ, ειδικότθτασ δαςολόγου, για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
(επίβλεψθ  και οριςτικι παραλαβι μελζτθσ) 
(αρικμ. απόφαςθσ:5/27/29-5-2017) 
 
Θζμα 7

ο
: Απόφαςθ επί του αιτιματοσ τθσ Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα, για ςυμβιβαςμό και κατάργθςθ δίκθσ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Αποφάςιςε, κατά πλειοψθφία, κετικά επί του αιτιματοσ τθσ Κωνςταντινιάσ Γιαννοφλα για ςυμβιβαςμό 
και κατάργθςθ δίκθσ. 
(αρικμ. απόφαςθσ: 5/28/29-5-2017) 
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Θζματα  Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ 
Ε.Θ.Δ. Θζμα 1

ο
: Σροποποίθςθ τθσ από 28/12/ 2016  Διαβακμιδικισ  φμβαςθσ  μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ 

Περιφζρειασ Θπείρου για μελζτεσ- ζργα.  
Περίλθψθ απόφαςθσ :Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ τθσ από 28/12/2016  Διαβακμιδικισ  Σφμβαςθσ μεταξφ 
του Διμου Μετςόβου τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για μελζτεσ- ζργα, ϊςτε θ τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου να αφορά και το 
ζργο «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43

θσ
 επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα»  

 (αρικμ. απόφαςθσ: 5/29/29-5-2017)  
 
 

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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