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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 2
θσ

 /18-02-2019  ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΘ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΘΠΕΙΡΟΤ 

(παρ. 6 του άρκρου 170 του Ν. 3852/2010) 
============================================== 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ  δεκαοκτϊ (18) του μθνόσ Φεβρουαρίου ζτουσ 
2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που 
ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από  8  ζωσ  και 13  ζτουσ 2019:  
 
 Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων 1

θσ
/21-1-2019 ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
 
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ  1

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 1
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2019, που μετά τισ 

αυξομειϊςεισ ςτουσ Κωδικοφσ Εςόδων & Εξόδων θ τελικι διαμόρφωςι του ζχει ωσ εξισ:  
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ:        111.030.285,05 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:        148.983.514,92 
 ΕΛΛΕΙΜΜΑ:          37.953.229,87 
Το ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2018, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του οικ. ζτουσ  2019 (αρικμ. 
απόφαςθσ: 2/8/18-2-2019) 
 

Θζμα 3
ο
: Αναμόρφωςθ πίνακα Οικονομικισ τοχοκεςίασ προχπολογιςμοφ Π. Θ. οικ. ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν αναμόρφωςθ του πίνακα οικονομικισ ςτοχοκεςίασ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου 
οικ. ζτουσ 2019, όπωσ καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι  (αρικμ. απόφαςθσ: 2/9/18-2-2019) 
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Πωγωνίου,  για διάκεςθ κατάλλθλου 

προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου 
Πωγωνίου για τθ διάκεςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ  για τθν ολοκλιρωςθ διαφόρων  ζργων και μελετϊν του Διμου (αρικμ. απόφαςθσ; 2/10/18-2-
2019) 
 
Θζμα 5

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ για διάκεςθ κατάλλθλου 

προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ 
για τθ διάκεςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ για τθ ςφνταξθ μελζτθσ με τίτλο «Καταςκευι πράςινου ςθμείου ςτο Διμο Ηθροφ» (αρικμ. απόφαςθσ: 
2/11/18-2-2019) 
 
Θζμα 6

ο
: Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ζργων : 

«"APPROVE” : Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543),που 
υλοποιείται το πλαίςιο του διαπεριφερειακοφ προγράμματοσ ςυνεργαςίασ INTERREG EUROPE 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου δφο (02) ατόμων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 
“APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) που 
χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ INTERREG EUROPE, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (αρικμ. 
απόφαςθσ: 2/12/18-2-2019) 
 
Θζμα 7

ο
: Γνωμοδότθςθ Π.. επί αιτιματοσ  παραχϊρθςθσ κατά χριςθ ζναντι τιμιματοσ με δθμοπραςία, ακινιτου ςυνολικοφ εμβαδοφ 122.381,00 

ςτθν περιοχι Βάλτοσ, Μπόιδα-Μαυρισ Ν. Πρζβεηασ,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 1
α
 του Ν.4061/2012, όπωσ ιςχφει. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Γνωμοδότθςε, κατά πλειοψθφία, κετικά επί  αιτιματοσ ΥΠΑΑΤ,  για παραχϊρθςθ κατά χριςθ ζναντι τιμιματοσ με 
δθμοπραςία, ακινιτου ςυνολικοφ εμβαδοφ 122.381,00 ςτθν περιοχι Βάλτοσ, Μπόιδα-Μαυρισ Ν. Πρζβεηασ,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 
παρ. 1

α
 του Ν.4061/2012, όπωσ ιςχφει (αρικμ. απόφαςθσ:2/13/18-2-2019) 

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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