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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 4

θσ
 /30-3-2018  ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ τριάντα (30) 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 23  ζωσ  και  26 ζτουσ 2018:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 3

θσ
/14-3-2018  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
  
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου 2018 (ΚΑΠ, ΟΚ, Σζλθ Κυκλοφορίασ) και αποτυπϊνονται  αναλυτικά ςε πίνακεσ  τόςο για το ςφνολο τθσ Περιφζρειασ  όςο και 
για τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ  
 
(αρικμ. απόφαςθσ: 4/23/30-3-2018  ) 
 
Θζμα 3

ο
: Επιχοριγθςθ του Κ.Τ. Ηγουμενίτςασ για αποκατάςταςθ βλάβθσ του υπεριχου καρδιάσ  

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν επιχοριγθςθ του Κ.Τ. Ηγουμενίτςασ με το ποςό των 3.149 €, για τθν κάλυψθ τθσ 
ζκτακτθσ και επείγουςασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν, ανάγκθσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ του υπεριχου καρδιάσ του 
Κζντρου Τγείασ Ηγουμενίτςασ, ςφμφωνα με τα όςα ιςχφουν 
(αρικμ. απόφαςθσ 4/24/30-3-2018 ) 
 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ Θζματα: 
Ε.Η.Δ. Θζμα 1

ο
: Ζγκριςθ 2

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2018. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 2
θ
 τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2018, 

όπωσ υποβλικθκε  από τθν Οικονομικι Επιτροπι και διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε  Ο Δ Ω Ν:         77.037.350,20 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       139.188.262,48 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         62.150.912,28 
Σο ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2017, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του οικ. ζτουσ  
2018  
(αρικμ. απόφαςθσ: 4/25/30-3-2018) 
 
Ε.Η.Δ. Θζμα 2

ο
: Ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ ΜΑΡΚΕΣ ΙΝ 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ομόφωνα, το Περιφερειακό υμβοφλιο αποφάςιςε τθν ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ τθσ ΜΑΡΚΕΣ ΙΝ,  ηθτϊντασ τθν εφαρμογι τθσ  απόφαςθσ  του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, που τουσ δικαιϊνει 
και γενικότερα τθν εξεφρεςθ λφςθσ και εφαρμογι τθσ νομιμότθτασ (αρικμ. απόφαςθσ 4/26/30-3-2018) 
 

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 
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