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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 8

θσ
 /22-9-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι  ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ  

επτεμβρίου ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ώρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου 

(Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 37  ζωσ  και  45  ζτουσ 2017:  

 

 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικών –αποφάςεων 6

θσ
/10-7-2017 (τακτικισ) και 7

θσ
/31-7-2017 (ζκτακτθσ) ςυνεδρίαςθσ  του 

Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Ομόφωνθ επικφρωςθ 
     
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το  Β΄ 

τρίμθνο ζτουσ 2017 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ηπείρου, για το Βϋ τρίμθνο του ζτουσ 2017 
(αρικμ. απόφαςθσ 8/37/22-9-2017) 
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώςεων Παραγωγών 

AREPO. 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν 
Ρεριφερειϊν και Ενϊςεων Ραραγωγϊν AREPO και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 4.500,00 €, ωσ ετιςια ςυνδρομι τθσ 
Ρεριφζρειασ Ηπείρου ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν εν λόγω Ζνωςθ 
 (αρικμ. απόφαςθσ 8/38/22-9-2017)  
 
Θζμα 4

ο
: Γνωμοδότθςθ επί αιτιματοσ ΤΠ.Α.Α.Σ., για παραχώρθςθ τθσ χριςθσ ακινιτου  με δθμοπραςία, εκ νζου, 

αγροτεμαχίου ςτθν περιοχι Βάλτοσ, Μπόιδα Μαυρισ, Ν. Πρεβζηθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του άρκρ. 4 παρ. 1
α
  του Ν 

4061/2012, όπωσ ιςχφει.  
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Γνωμοδότθςε κετικά επί  αιτιματοσ ΥΡ.Α.Α.Τ., για παραχϊρθςθ  τθσ χριςθσ ακινιτου  με δθμοπραςία, εκ 
νζου, ακινιτου  εμβαδοφ 135.520,0 τ.μ. τμιματοσ του 587 αγροτεμαχίου  ςτθν περιοχι Βάλτοσ, Μπόιδα Μαυρισ, Ν. Ρρεβζηθσ, 
για τθν προτεινόμενθ χριςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του άρκρ. 4 παρ. 1

α
  του Ν 4061/2012, όπωσ ιςχφει.  

 (αρικμ. απόφαςθσ:8/39/22-9-2017)  
 
Θζμα 5

ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, ζτουσ 2017 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ηπείρου για το 2017, όπωσ εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 11/77/21-12-2017 απόφαςι του, με τθν ζνταξθ ςε αυτό και επιπλζον  
δράςεων 
(αρικμ. απόφαςθσ 8/40/22-9-2017) 
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Θζμα 6
ο
: Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ, 
ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ του άρκρου 27 του Οργανιςμοφ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ηπείρου (Ρ.Δ.40/2010 ΦΕΚ 233/τ.Αϋ/ 2010) που αφορά ςτθ «Διάρκρωςθ-Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 
Μζριμνασ», προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ το Ρεριφερειακό Ραρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ Συνοχισ» όπωσ ορίηεται ρθτά από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ ( άρκρα 1 ζωσ 20 ) του Ν.4445/2016 ( ΦΕΚ 
236/τ.Αϋ/ 2016) «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ Συνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν.4387/2016(Αϋ85) και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ αναλυτικά υποβλικθκε. 
(αρικμ. απόφαςθσ 8/41/22-9-2017) 
 
Θζμα 7

ο
: Ζγκριςθ οριςμοφ εκπροςώπων για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.. 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Πριςε ωσ εκπροςϊπουσ του ςτο Διοικθτικό  Συμβοφλιο  και ςτθ γενικι Συνζλευςθ του ΒΙΟ.ΡΑ.ΘΕ. τουσ κ.κ. Ριτοφλθ 
Θωμά και Δθμάκο Δθμιτριο 
 (αρικμ. απόφαςθσ: 8/42/22-9-2017) 
 

Θζμα 8
ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακών Προγραμμάτων. 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου και 
ειδικότερα τθν 3

θ
 τροποποίθςθ πίνακα ζργων Ρ.Ε. Ρρζβεηασ, που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΡΔΔ και τθν 1

θ
 τροποποίθςθ 

πίνακα ζργων Ρ.Ε. Ιωαννίνων, που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΡΔΔ  
 (αρικμ. απόφαςθσ: 8/43/22-9-2017) 
 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ:  
Θζμα 1

ο
 :  Ζγκριςθ 5

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2017 

Ρερίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 5
θ
 τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου, ο οποίοσ 

διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:         96.406.670,42 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       140.437.215,85 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         44.030.545,43 

Το ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2016, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του οικ. 
ζτουσ  2017  
(αρικμ. απόφαςθσ 8/44/22-9-2017) 
 

Θζμα 2
ο
: Ζγκριςθ για άνοιγμα ειδικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ του Ζργου: 

«Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικών τερεών Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου»  και εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ 
για οριςμό υπαλλιλων για τθν διαχείριςθ και κίνθςθ του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ 
Ρερίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε,  κατά πλειοψθφία: α) το άνοιγμα ειδικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ 
Σφμπραξθσ του Ζργου: «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων Ρεριφζρειασ Ηπείρου»  και β) εξουςιοδότθςε 
τον Ρεριφερειάρχθ Ηπείρου για τον  οριςμό υπαλλιλων για τθν διαχείριςθ και κίνθςθ του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ 
(αρικμ. απόφαςθσ 8/45/22-9-2017) 
 

 
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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