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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 6

θσ
 /9-5-2018  ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ εννζα (9) του μθνόσ Μαΐου ζτουσ 2018, 
θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν 
αρικμό απόφαςθσ  από 27 ζωσ  και 29 ζτουσ 2018:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων 4

θσ
/30-3-2018  τακτικισ και  5

θσ
/30-3-2018 ειδικισ ςυνεδρίαςθσ  Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
  
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ Προγραμματιςμοφ προςλιψεων για το ζτοσ 2018, τριϊν (3) Κτθνιάτρων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου, για τθν αντιμετϊπιςθ των εποχικϊν αναγκϊν ςτθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Εμβολιαςμϊν κατά τθσ Οηϊδουσ Δερματίτιδασ και ςτθν 
εφαρμογι του Προγράμματοσ Επιτιρθςθσ, Ελζγχου και Εξάλειψθσ τθσ πογγϊδουσ Εγκεφαλοπάκειασ των Βοοειδϊν και Αιγοπροβάτων, ςτθν 
Περιφζρεια Ηπείρου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα, τθν πρόςλθψθ τριϊν κτθνιάτρων , με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, για τθν 
αντιμετϊπιςθ εποχιακϊν αναγκϊν  τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ. 
(αρικμ. απόφαςθσ: 6/27/9-5-2018  ) 
 
Θζμα 3

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

2018 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου για το 
Αϋτρίμθνο ζτουσ 2018, όπωσ υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι. 
(αρικμ. απόφαςθσ 6/28/9-5-2018) 
 
Θζμα 3

ο
: υηιτθςθ επί του ςχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ –Εμβάκυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ –Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+» 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, φςτερα από διεξοδικι ςυηιτθςθ  επί του κζματοσ, προχϊρθςε ςτθν, κατά 
πλειοψθφία,  ζκδοςθ ψθφίςματοσ με το εξισ περιεχόμενο: 
«Το νομοςχζδιο που κατατζκθκε για διαβοφλευςθ δεν αςχολείται και δεν αντιμετωπίηει τα πραγματικά προβλιματα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ (ζλλειψθ 
πόρων, μζςων και προςωπικοφ).  

 Δεν αποκεντρϊνει νζεσ αρμοδιότθτεσ με αντίςτοιχουσ πόρουσ.  

 Δεν απλοποιεί τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που κρατοφν δζςμια τθν Αυτοδιοίκθςθ, αλλά ενιςχφει τθν επιτροπεία του κράτουσ 
ςτουσ ΟΤΑ. 

 Δεν κάνει καμία αναφορά ςτο μικρό, ευζλικτο, επιτελικό κράτοσ.  
Ζτςι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδιποτε ςοβαρι ςυηιτθςθ για οποιαδιποτε ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ, αν δεν αποδοκοφν οι κεςμοκετθμζνοι και 
παρακρατθμζνοι πόροι ι τουλάχιςτον αν δεν υπάρξουν αξιόπιςτεσ εγγυιςεισ για τθν απόδοςι τουσ.  
Για αυτό, καλοφμε τθν κυβζρνθςθ και τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ, να λάβουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τισ ανθςυχίεσ, τισ αγωνίεσ, τισ 
διαμαρτυρίεσ και κυρίωσ τισ προτάςεισ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, ϊςτε να καταλιξουμε ς’ ζνα νομοςχζδιο το οποίο κα εξαςφαλίςει τθν ευρφτερθ 
πολιτικι και κοινωνικι ςυναίνεςθ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ.   
Ο νζοσ νόμοσ κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν κυβερνθςιμότθτα και τθ λειτουργία τθσ Αυτοδιοίκθςθσ» 
 (αρικμ. απόφαςθσ 6/29/9-5-2018) 
 

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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