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ΡΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ 1
θσ

 /31-1-2018  ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΡΕΙΟΥ 

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

============================================== 

Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ τριάντα μία (31) του μθνόσ Ιανουαρίου 

ζτουσ 2018, θμζρα Τετάρτθ   και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 

κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 1  ζωσ  και  ζτουσ 2018:  

 

 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 11

θσ
/13-12-2017 κατεπείγουςασ  και 12

θσ
/15-12-2017  τακτικισ ςυνεδρίαςθσ Ρ.Σ.  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ,  μετά τθν άςκθςθ αγωγισ τθσ Τεχνικισ Εταιρίασ  με τθν επωνυμία «ΤΙΡΥΛΟΣ 

ΑΤΕΒΕ»(εξ αναβολισ) 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ  μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου και 
τθσ Τεχνικισ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΤΙΡΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», για καταβολι του αρχικϊσ οφειλόμενου  ποςοφ εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ηπείρου, άνευ τόκων , ςφμφωνα με τα όςα διαλαμβάνονται ςτθν ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ.  
(αρικμ. απόφαςθσ 1/1/31-1-2018 ) 
 
Θζμα 3

ο
: Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ, μετά τθν άςκθςθ αγωγισ τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ ΟΤΑ  με τθν 

επωνυμία «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΕΙΟΥ Α.Ε. (εξ αναβολισ) 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου και 
τθσ εταιρείασ «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΕΙΟΥ Α.Ε.», για καταβολι του αρχικϊσ οφειλόμενου ποςοφ εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου, άνευ τόκων,  
ςφμφωνα με τα όςα διαλαμβάνονται ςτθν ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ 
(αρικμ. απόφαςθσ  1/2/31-1-2018) 
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου για το Δϋ τρίμθνο ζτουσ 

2017 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου για το 

Δϋ τρίμθνο ζτουσ 2017, όπωσ καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

(αρικμ. απόφαςθσ 1/3/31-1-2018 ) 

Θζμα 5
ο
: Ζγκριςθ αφξθςθσ ωραρίου εργαςίασ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ ΙΔΑΧ μερικισ απαςχόλθςθσ, τθσ  Ρ.Ε. Άρτασ 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ μζχρι και το ανϊτατο όριο πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΥΕ κακαριςτριϊν, με αντίςτοιχθ αφξθςθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τουσ, τριϊν υπαλλιλων μερικισ απαςχόλθςθσ 
τθσ Ρ.Ε. Άρτασ , για κάλυψθ επιτακτικϊν υπθρεςιακϊν –λειτουργικϊν αναγκϊν κακαριότθτασ, ςε εφαρμογι των διατάξεων του αρκρ. 8 του Ν 
4368/2016(ΦΕΚ21 τ.Α’ ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρ. 87 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α’ )  
(αρικμ. απόφαςθσ 1/4/31-1-2018 ) 
 
Θζμα 6

ο
: Συηιτθςθ επί του αιτιματοσ του «Συλλόγου Συηφγων Θανόντων» 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Εξζφραςε τθν αλλθλεγγφθ και ςυμπαράςταςι του  ςτο Σφλλογο Θανόντων Συηφγων  ΑΞ.Ι.Α ., που κίγονται από τθν 
εφαρμογι του άρκρου 12 του Ν 4387/2016 και αποφάςιςε, ομόφωνα, τθν ζκδοςθ ςχετικοφ ψθφίςματοσ. 
(αρικμ. απόφαςθσ 1/5/31-1-2018) 
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Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ κζματα: 

Θζμα 1
ο
: : Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτον Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ε.Ο.Ε.Σ.) με τθν 

ονομαςία «PROXIMITY GECT» 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτον  Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ 

(Ε.Ο.Ε.Σ.) με τθν ονομαςία «PROXIMITY GECT», με ςκοπό τθν προαγωγι τθσ διαςυνοριακισ, διακρατικισ και διαπεριφερειακισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο Ρεριφερειϊν, Ηπείρου και  Basilicata Iταλίασ. 
 (αρικμ. απόφαςθσ 1/6/31-1-2018) 
 
Θζμα 2

ο
: Αποδοχι ζγκριςθσ τθσ ζνταξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτο δίκτυο πόλεων και Ρεριφερειϊν για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ   πόρων 

(ACR+) 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζνταξθ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτο δίκτυο πόλεων  και Ρεριφερειϊν για τθ βιϊςιμθ 
διαχείριςθ πόρων (ΑCR+),που ςκοπό ζχει τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων και αποβλιτων και τθ μετάβαςθ ςτθν 
κυκλικι οικονομία κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν ετιςια ςυνδρομι ςτο δίκτυο και τον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτα 
όργανα του δικτφου 
(αρικμ. απόφαςθσ 1/7/31-1-2018) 
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ πρόςλθψθσ Δικθγόρου παρϋ Εφζταισ με ζμμιςκθ εντολι ςτθν Ρ. Ε. Θεςπρωτίασ Ρεριφζρειασ Ηπείρου 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν πρόςλθψθ ενόσ δικθγόρου, παρϋΕφζταισ  με ζμμιςκθ  εντολι, ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Θεςπρωτίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. 
(αρικμ. απόφαςθσ 1/8/31-1-2018) 
 
Θζμα 4

ο
: : Ζγκριςθ αφξθςθσ ωραρίου εργαςίασ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ ΙΔΑΧ μερικισ απαςχόλθςθσ, τθσ  Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ μζχρι και το ανϊτατο όριο πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΥΕ κακαριςτριϊν, με αντίςτοιχθ αφξθςθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τουσ, τριϊν υπαλλιλων μερικισ απαςχόλθςθσ 
τθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ , για κάλυψθ επιτακτικϊν υπθρεςιακϊν –λειτουργικϊν αναγκϊν κακαριότθτασ, ςε εφαρμογι των διατάξεων του αρκρ. 8 του 
Ν 4368/2016(ΦΕΚ21 τ.Α’ ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρ. 87 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α’ )  
(αρικμ. απόφαςθσ 1/9/31-1-2018) 

Ο ΡΟΕΔΟΣ  του  Ρ.Σ. 
 
 

ΣΤΑΥΟΣ ΡΑΓΑΝΑΣ 
 
 
 
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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