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θσ
 /14-3-2018  ΤΝΕΔΡΛΑΘ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ δεκατζςςερισ (14) του μθνόσ 
Μαρτίου ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 14.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
(Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 15  ζωσ  και  22  ζτουσ 2018:  
 Κζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Κζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 2

θσ
/26-2-2018  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ  
Κζμα 2

ο
: Κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων που απαιτοφνται  για τθν καταςκευι του ζργου «Οδόσ ταφρου 

Νιάρχου» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που 
απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου: «Οδόσ ταφρου Νιάρχου», ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 
(αρικμ. απόφαςθσ 3/15/14-3-2018 ) 
 
Κζμα 3

ο
: Ζγκριςθ υποβολισ για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο Ε.Π. ΘΠΕΛΡΟ 2014-2020, τθσ πρόταςθσ με τίτλο «Οδόσ ταφρου 

Νιάρχου» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν υποβολι τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΟΔΟ ΣΑΤΡΟΤ ΝΛΑΡΧΟΤ», ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΘΠΕΛΡΟ», Άξονασ Προτεραιότθτασ 3 «Ενίςχυςθ υποδομϊν Μεταφορϊν», με τίτλο: «Τλοποίθςθ 
υποδομϊν μεταφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ τρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Λωαννιτϊν», ςτο 
πλαίςιο τθσ ανοικτισ πρόςκλθςθσ τθσ ΕΤΔ Ε.Π. Περιφζρειασ Θπείρου με κωδ. Πρόςκλθςθσ 50/2017 (Α/Α ΟΠ: 2452, ζκδοςθ 1/0, 
με αρ. πρωτ. 3557/28-12-2017) 
(αρικμ. απόφαςθσ 3/16/14-3-2018 ) 
 
Κζμα 4

ο
:. Ζγκριςθ υποβολισ προτάςεων ζνταξθσ των ζργων 1.«Διαμόρφωςθ χειμάρρων Καρυδά-Παντοκράτορα» και 

2.«Καταςκευι ζργων διευκζτθςθσ ρζματοσ ςτο Διμο Πάργασ (Αϋφάςθ)», ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ» (Κωδ. 
Πρόςκλθςθσ 55/2018) 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν υποβολι για ζνταξθ των ζργων 1.«Διαμόρφωςθ χειμάρρων Καρυδά-
Παντοκράτορα» και 2.«Καταςκευι ζργων διευκζτθςθσ ρζματοσ ςτο Διμο Πάργασ (Αϋφάςθ)», ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Ιπειροσ», Άξονασ Προτεραιότθτασ 2 ¨Προςταςία του Περιβάλλοντοσ και Αειφόροσ Ανάπτυξθ», ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ τθσ 
ΕΤΔ.Ε.Π. Περιφζρειασ Θπείρου, με κωδ. Πρόςκλθςθσ 55/2018 (Α/Α ΟΠ: 2643, ζκδοςθ 1/0, με αρικμ. πρωτ. 356/14-2-2018) 
 (αρικμ. απόφαςθσ 3/17/14-3-2018) 
 
Κζμα 5

ο
:. Ζγκριςθ  προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε , ομόφωνα τον προγραμματιςμό προςλιψεων ζκτακτου προςωπικοφ ζτουσ 2018, για τισ ανάγκεσ 
τθσ ΠΕ Κεςπρωτίασ και ειδικότερα τθν πρόςλθψθ πζντε χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων, ΔΕ,  με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου , διάρκειασ οκτϊ μθνϊν, με κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ 
 (αρικμ. απόφαςθσ 3/18/14-3-2018) 
 
Κζμα 6

ο
:. Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Πωγωνίου, για 

διάκεςθ προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ 
Θπείρου και Διμου Πωγωνίου, για διάκεςθ  ειδικευμζνου προςωπικοφ  για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου,  ιτοι για τθν 
ολοκλιρωςθ ζργων και μελετϊν που εκπονοφνται ι κα εκπονθκοφν ςτον εν λόγω Διμο. 
 (αρικμ. απόφαςθσ 3/19/14-3-2018) 
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Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ Κζματα: 

Ε.Θ.Δ. Κζμα 1
ο
: υηιτθςθ περί τιμολόγθςθσ πετρελαίου για δθμόςιουσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ παράταξθσ «ΘΠΕΛΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΘ», προζβθ ςε 
διεξοδικι ςυηιτθςθ  ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ τιμολόγθςθσ  πετρελαίου για δθμόςιουσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, όπου 
αποφαςίςτθκε  ςε ςυνεργαςία  με τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ, να υποβλθκεί πρόταςθ ςτο αρμόδιο Τπουργείο για να 
αποςαφθνιςκεί το νομοκετικό πλαίςιο τθσ ςυνφπαρξθσ των δφο ςχετικϊν Νόμων του 2014 και 2016.  
(αρικμ. απόφαςθσ 3/20/14-3-2018) 
 
Ε.Θ.Δ. Κζμα 2

ο
: Ζγκριςθ προμικειασ ενδυμάτων και υποδθμάτων εργαςίασ για τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ταυλιςμοφ 

Ηϊων 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν προμικεια ενδυμάτων και υποδθμάτων εργαςίασ για τα μζλθ (τακτικά και 
αναπλθρωματικά) τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ταυλιςμοφ Ηϊων Π.Ε. Λωαννίνων 
(αρικμ. απόφαςθσ 3/21/14-3-2018) 
 
Ε.Θ.Δ. Κζμα 3

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Μετςόβου, 

για διάκεςθ προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ 
Θπείρου και Διμου Μετςόβου, για διάκεςθ  ειδικευμζνου προςωπικοφ  για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου,  ιτοι για τθ 
ςφνταξθ μελετϊν, επίβλεψθ και παραλαβι ζργων  του Διμου. 
(αρικμ. απόφαςθσ 3/22/14-3-2018) 
 
 
 

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 

 

http://www.php.gov.gr/���������/������������

