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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 6

θσ
 /10-7-2017 ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι  ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ δζκα (10) του μθνόσ Ιουλίου ζτουσ 
2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα 
κζματα που ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  30 ζωσ  και  35  ζτουσ 2017:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων  5

θσ
/29-5-2017 ςυνεδρίαςθσ  του Περιφερειακοφ υμβουλίου 

Ομόφωνθ επικφρωςθ    
Θζμα 2

ο
: Διοριςμόσ ςυγγενικοφ ατόμου αιρετοφ που απεβίωςε κατά τθν διάρκεια τθσ ενάςκθςθσ των κακθκόντων του 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ομόφωνα, αποφάςιςε κετικά, επί διοριςμοφ ςυγγενικοφ  προςϊπου (κυγατζρασ) του αποβιϊςαντοσ κατά τθν 
ενάςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων, Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Άρτασ  Κων/νου Παππά (αρικμ. απόφαςθσ  6/30/10-7-2017) 
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ Απολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων  οικονομικοφ ζτουσ 2016  τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ Απολογιςμοφ  οικ. ζτουσ 2016 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ 
καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι (αρικμ. απόφαςθσ: 6/31 /10-7-2017 )  
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακοφ Προγράμματοσ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου και 
ειδικότερα τθ 2

θ
 τροποποίθςθ πίνακα ζργων Π.Ε. Πρζβεηασ που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα ΝΠΔΔ κακϊσ και αλλαγι ςτον τίτλο 

ζργου  που περιλαμβάνεται ςτον πίνακα τελϊν μεταβίβαςθσ αυτοκινιτων τθσ Π.Ε. Πρζβεηασ (αρικμ. απόφαςθσ: 6/32 /10-7-2017)  
 
Θζμα 5

ο
: Ζγκριςθ 4

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2017 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 4
θ
 τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου οικ. ζτουσ 2017, 

όπωσ καταρτίςκθκε  υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι (αρικμ. απόφαςθσ: 6/33 /10-7-2017) 
 
Θζμα 6

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

προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου  
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 
και του Διμου Μετςόβου, για τθ διάκεςθ προςωπικοφ, για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου (επίβλεψθ  και οριςτικι παραλαβι 
μελζτθσ) (αρικμ. απόφαςθσ: 6/ 34/10-7-2017) 
 
Θζμα 7

ο
: υηιτθςθ ςχετικά με ηθτιματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Ηπείρου.  

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβοφλιο, εξζφραςε τθν αντίκεςι του επί  των  ςυμφωνιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ με τον Καναδά και τθν Αφρικι για τθν φζτα, θ οποία δεν αναγνωρίηεται ωσ ελλθνικό προϊόν ονομαςίασ προζλευςθσ,  ηθτϊντασ 
τθ μθ κφρωςι τουσ από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο. Πρότεινε τθν εξεφρεςθ τρόπου ρφκμιςθσ των αγροτικϊν χρεϊν. Απαίτθςε τθν 
επιπλζον ςτιριξθ του πρωτογενοφσ τομζα. Όλεσ οι βιομθχανίεσ τθσ Ελλάδασ να ςτθρίξουν τουσ παραγωγοφσ ςε αυτι τθ δφςκολθ ϊρα. 
Στθν εςωτερικι αγορά να γίνεται αγορανομικόσ ζλεγχοσ για τα προϊόντα που δθλϊνονται ωσ φζτα –λευκό τυρί κλπ. Το Υπουργείο 
Εξωτερικϊν, να δϊςει εντολι ςτουσ εμπορικοφσ ακολοφκουσ του, να πράττουν τα δζοντα ςτισ περιπτϊςεισ όπου κίγονται τα ελλθνικά 
ςυμφζροντα. Τζλοσ, να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εκμετάλλευςθ όλων των ςχετικϊν προγραμμάτων για τον εκςυγχρονιςμό των αγροτικϊν 
μονάδων, όπωσ χριςθ φωτοβολταϊκϊν και αρδευτικϊν ςυςτθμάτων κ.λπ. 
(αρικμ. απόφαςθσ: 6/35 /10-7-2017) 

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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