
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/11/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                                                     Αρικμ. Πρωτ.: οικ. 170772 / 4676 
 ΗΠΕΙΡΟΤ                       
=========================   
Σθλζφωνο: 2651027890,87203  
Εmail: perifereiako.symvoulio@php.gov.gr 
FAX: 26510- 70472 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 12θσ /23-11-2018  ΣΑΚΣΙΚΗ 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 τρεισ (23) του μθνόσ Νοεμβρίου 
ζτουσ 2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 
κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 62 ζωσ  και 67  ζτουσ 2018:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 10

θσ
/15-10-2018 τακτικισ   και 11

θσ
/ 29-10-2018 κατεπείγουςασ ςυνεδρίαςθσ Π.  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το  Γϋ τρίμθνο ζτουσ 

2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε , κατά πλειοψθφία, τθν τριμθνιαία ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου για το  Γϋ τρίμθνο ζτουσ 2018, όπωσ υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι(αρικμ. απόφαςθσ 12/62/23-11-2018) 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ πάγιων χορθγθμάτων κακαριότθτασ Π.Ε. Πρζβεηασ, Π.Ε. Άρτασ και Π.Ε. Ιωαννίνων, ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθ κζςπιςθ πάγιων χορθγθμάτων κακαριότθτασ ζτουσ 2019, για τισ Π.Ε. Άρτασ, Ιωαννίνων και 
Πρζβεηασ, ςφμφωνα με τισ ειςθγιςεισ των αρμόδιων υπθρεςιϊν τουσ.(αρικμ. απόφαςθσ; 12/63/23-11-2018) 
Θζμα 4

ο
: Προςδιοριςμόσ του ωρομιςκίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζςω Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ 

ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ζργων: «ERMIS», με κωδ. ΜΙS 5003751 και«CI-

NOVATEC, με κωδ. ΜΙS 5003479». 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τον προςδιοριςμό ωρομιςκίου (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) του ζκτακτου 
προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί από τθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθν εκτζλεςθ των Ευρωπαϊκϊν 
Προγραμμάτων που εκτελεί θ Περιφζρεια Ηπείρου κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020 κακϊσ και τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ 
μίςκωςθσ ζργου τεςςάρων (04) ατόμων για τθν υλοποίθςθ των δφο εγκρικζντων ζργων (CI-NOVATEC, ERMIS) ςτο πλαίςιο του 
ςυγχρθματοδοτοφμενου διαςυνοριακοφ προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ:  Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020, 
με ζναρξθ απαςχόλθςθσ για κάκε ςφμβαςθ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθν 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ κάκε ζργου, με δυνατότθτα παράταςθσ ςε περίπτωςθ που κάποιο ζργο παρατακεί.(αρικμ. απόφαςθσ: 12/64/23-
11-2018 ) 
Θζμα 5

ο
 : Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Μετςόβου, για διάκεςθ 

κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και του 
Διμου Μετςόβου με διάκεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου, ιτοι επίβλεψθ  και παραλαβι εκτελοφμενων 
ζργων του Διμου(αρικμ. απόφαςθσ: 12/65/23-11-2018) 
 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ Θζματα: 
Θζμα 1

ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων ζτουσ 2018   

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ των Περιφερειακϊν Προγραμμάτων  ζτουσ 2018, και ειδικότερα: 

 2θ τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Περιφζρειασ Ηπείρου και ΠΕ 
Ιωαννίνων ζτουσ 2018 

  2
θ
 τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτασ ζτουσ 2018 

  2
θ
 τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και ΚΑΠ ΠΕ Θεςπρωτίασ ζτουσ 2018 

  3
θ
 τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων χρθματοδοτοφμενων από ΚΑΠ Υπ. Εςωτερικϊν ΠΕ Πρζβεηασ ζτουσ 2018, 

(αρικμ. απόφαςθσ: 12/66/23-11-2018)  
Θζμα 2

ο
:. Ζγκριςθ 6

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 6
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2018,  όπωσ  

καταρτίςκθκε από τθν Ο.Ε., υποβλικθκε και αναλφκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ (αρικμ. απόφαςθσ:12/67/23-11-2018 ) 
 
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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