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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 7

θσ
 /15-6-2018  ΤΝΕΔΡΙΑΘ  

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

============================================== 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ  δεκαπζντε (15) του μθνόσ Ιουνίου ζτουσ 
2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που 
ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ  από 30 ζωσ  και  35 ζτουσ 2018:  
  
 Α. Ο  Περιφερειάρχθσ κ. Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ, απάντθςε επερϊτθςθ τθσ παράταξθσ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΘΠΕΙΡΩΣΩΝ», με κζμα: «Μελζτθ 
ςφνδεςθσ ΕΟ Θγουμενίτςασ –Πρζβεηασ με Εγνατία οδό (τμ. Παραμυκιά-Μεςοπόταμοσ)». 
 
Β. Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικοφ –αποφάςεων  6

θσ
/9-5-2018 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ  Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
  
Θζμα 2

ο
: Κακοριςμόσ αρικμοφ μακθτευόμενων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ ΕΠΑ.Λ., 

Μακθτεία ΕΠΑ., Μακθτεία Ι.Ε.Κ.) για απαςχόλθςθ ςτθν Περιφζρεια Θπείρου κατά το  ςχολικό 2018 - 19.  

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε ομόφωνα, τθν  ζνταξθ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτισ επιχειριςεισ/φορείσ που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

μακθτείασ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019, για ςυνολικό αρικμό τριάντα εννζα(39)μακθτευόμενων  από τισ δομζσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
και Κατάρτιςθσ (ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.), κατανεμθμζνο ςτισ Π.Ε. ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακϊσ και τθν κάλυψθ των 
αντίςτοιχων δαπανϊν τουσ. 
(αρικμ. απόφαςθσ:7/30/15-6-2018) 
 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ 3

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2018 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν 3
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2018, όπωσ 

καταρτίςκθκε και υποβλικθκε  από τθν Ο.Ε. και θ τελικι διαμόρφωςι του ζχει ωσ εξισ: 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε  Ο Δ Ω Ν:         77.258.003,20 
 Τ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:       139.408.915,48 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:         62.150.912,28 
Το ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2017, μεταφερόμενο ςτθν χριςθ του οικ. ζτουσ  2018  
(αρικμ. απόφαςθσ7/31/15-6-2018) 
 
Θζμα 4

ο
: Ζγκριςθ Σροποποίθςθσ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθν τροποποίθςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων Περιφζρειασ Θπείρου ζτουσ 2018 και 
ειδικότερα: 
Τθν 1

θ
 τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Πρζβεηασ ζτουσ 2018, τθν 1

θ
 τροποποίθςθ 

Προγράμματοσ ζργων χρθματοδοτοφμενων από Τζλθ Αδειϊν Κυκλοφορίασ και μεταβίβαςθσ αυτοκίνθτων ΠΕ Πρζβεηασ ζτουσ 2018, τθν 1
θ
 

τροποποίθςθ Προγράμματοσ ζργων χρθματοδοτοφμενων από ΚΑΠ Υπ. Εςωτερικϊν ΠΕ Πρζβεηασ ζτουσ 2018,  και τθν 1
θ
 τροποποίθςθ 

Προγράμματοσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Περιφζρειασ Θπείρου και ΠΕ Ιωαννίνων ζτουσ 2018, όπωσ 
απεικονίηονται ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ που κατατζκθκαν από τθν αρμόδια Υπθρεςία. 
 (αρικμ. απόφαςθσ 7/32/15-6-2018)  
 
Θζμα 5

ο
: Κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για το ζργο: «φνδεςθ Λιμζνα Θγουμενίτςασ Εγνατία 

Οδόσ και πρόςβαςθ προσ Μαυρομάτι ( Είςοδοσ πόλθσ Θγουμενίτςασ) 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε ομόφωνα, τθν κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για το ζργο: «Σφνδεςθ 

Λιμζνα Θγουμενίτςασ -Εγνατία Οδόσ και πρόςβαςθ προσ Μαυρομάτι ( Είςοδοσ πόλθσ Θγουμενίτςασ) 

 (αρικμ. απόφαςθσ 7/33/15-6-2018)  
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Θζμα 6
ο
: Επικαιροποίθςθ- διόρκωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 11/52/24-10-2012 απόφαςθσ Περιφερειακοφ υμβουλίου : «Ζγκριςθ Περιφερειακοφ 

υμβουλίου για εκκίνθςθ διαδικαςιϊν επίταξθσ ιδιοκτθςιϊν υπό απαλλοτρίωςθ», ωσ προσ τον τίτλο του τρίτου ζργου. 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε ομόφωνα, τθν επικαιροποίθςθ- διόρκωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 11/52/24-10-2012 απόφαςθσ Περιφερειακοφ 

Συμβουλίου : «Ζγκριςθ Περιφερειακοφ Συμβουλίου για εκκίνθςθ διαδικαςιϊν επίταξθσ ιδιοκτθςιϊν υπό απαλλοτρίωςθ», ωσ προσ τον τίτλο του 

τρίτου ζργου, ιτοι από τον τίτλο «Είςοδοσ πόλθσ Θγουμενίτςασ (Θγουμενίτςα μζχρι παράκαμψθ)» ςτον τίτλο «Σφνδεςθ Λιμζνα Θγουμενίτςασ -

Εγνατία Οδόσ και πρόςβαςθ προσ Μαυρομάτι ( Είςοδοσ πόλθσ Θγουμενίτςασ)» 

 (αρικμ. απόφαςθσ 7/34/15-6-2018)  

 

Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ Θζματα: 
Θζμα 1

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ 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 διάκεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
 (αρικμ. απόφαςθσ 7/35/15-6-2018) 
 
 

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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