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θσ
/9-5-2019 ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν κατεπείγουςα  ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ εννζα (9) του μθνόσ Μαΐου 
ζτουσ 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 15.15, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 
κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 29 ζωσ  και 32 ζτουσ 2019:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
:. Ζγκριςθ  3

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, την 3
η
 τροποποίηςη του προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικονομικοφ ζτουσ 2019, όπωσ 

καταρτίςθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και αφορά ςτουσ κωδικοφσ εξόδων για τη διενζργεια των αυτοδιοικητικϊν 
εκλογϊν και Ευρωεκλογϊν του Μαΐου 2019 (αριθμ. απόφαςησ: 7/29/9-5-2019 ) 
 
Θζμα 2

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

ζτουσ 2019 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, την ζκθεςη αποτελεςμάτων εκτζλεςησ του προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου 
για το  Αϋ τρίμηνο ζτουσ 2019, όπωσ υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή(αριθμ. απόφαςησ: 7/30/9-5-2019) 
 
Θζμα 3

ο
: Κιρυξθ  Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου "Παράκαμψθ 

Νικόπολθσ - υγκοινωνιακά  Ζργα Ανάδειξθσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, την κήρυξη αναγκαςτικήσ απαλλοτρίωςησ εκτάςεων ακινήτων που απαιτοφνται για την 
καταςκευή του ζργου "Παράκαμψη Νικόπολησ - Συγκοινωνιακά  Ζργα Ανάδειξησ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Νικόπολησ Περιφζρειασ Ηπείρου 
(αριθμ.απόφαςησ: 7/31/9-5-2019) 
 
Θζμα 4

ο
 : Ζγκριςθ υποβολισ τθσ πράξθσ με τίτλο «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Δθμόςιων Κτιρίων Περιφζρειασ Ηπείρου» ςτθν Ε.Τ.Δ. 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Π.Η. για ζνταξθ ςτο Ε.Π. ϋϋΉπειροσ 2014-2020’’ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ με κωδικό 72/2018 και τίτλο 
ϋϋΑναβάκμιςθ κτιρίων και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίριαϋϋ  
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή τησ πράξησ με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιςη Δημόςιων Κτιρίων 
Περιφζρειασ Ηπείρου» ςτην Ε.Υ.Δ. Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Π.Η. για ζνταξη ςτο Ε.Π. ϋϋΉπειροσ 2014-2020’’ ςτο πλαίςιο τησ 
πρόςκληςησ με κωδικό 72/2018 και τίτλο ϋϋΑναβάθμιςη κτιρίων και βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ ςε δημόςια κτίριαϋϋ(αριθμ. 
απόφαςησ: 7/32/9-5-2019) 
 
 

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