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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 10 /28-8-2019 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 είκοςι οκτϊ (28) του μθνόσ Αυγοφςτου ζτουσ
2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που
ζλαβαν αρικμό απόφαςθσ από 38 ζωσ και 42 ζτουσ 2019:
Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ:
θσ
ο
Θζμα 1 : Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων 9 /17-7-2019 ςυνεδρίαςθσ Π.
ο

Θζμα 2 : Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για το Βϋ

τρίμθνο ζτουσ 2019
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, την ζκθεςη αποτελεςμάτων εκτζλεςησ του προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου για το Βϋ
τρίμηνο ζτουσ 2019, όπωσ υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
(αρικμ. απόφαςθσ:10/38/28-8-2019 )
ο

θσ

Θζμα 3 : Ζγκριςθ 5 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Θπείρου, οικ. ζτουσ 2019
η
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, την 5 τροποποίηςη προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2019,
καταρτίςθηκε - υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και διαμορφϊθηκε ωσ εξήσ:

όπωσ

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 147.227.882,88
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 185.181.113,45
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 37.953.230,57

Το ανωτζρω ζλλειμμα καλφπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. ζτουσ 2018, μεταφερόμενο ςτην χρήςη του οικ. ζτουσ 2019
(αρικμ. απόφαςθσ: 10/39/28-8-2019 )
ο

Θζμα 4 : Ζγκριςθ τροποποίθςθσ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων
Περίλθψθ απόφαςθσ: : Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία, τροποποίηςη περιφερειακϊν προγραμμάτων Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ υποβλήθηκε από
τη Δ/νςη Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ και ειδικότερα την 1η τροποποίηςη του προγράμματοσ τελϊν αδειϊν κυκλοφορίασ & μεταβίβαςησ
αυτοκινήτων ΠΕ Άρτασ ζτουσ 2019 .
(αρικμ. απόφαςθσ: 10/40/28-8-2019)
Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ
ο
Θζμα 1 : Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου ΗΑΓΟΡΙΟΤ, για διάκεςθ

κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία ςφναψησ ςφμβαςησ Διαβαθμιδικήσ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Δήμου για τη
διάθεςη προςωπικοφ για την τεχνική υποςτήριξη του Δήμου και ειδικότερα τη διάθεςη υπαλλήλου ειδικότητασ Μηχανικοφ – Ηλεκτρολόγου
(αρικμ. απόφαςθσ: 10/41/28-8-2019 )
ο

Θζμα 2 : Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου ΜΕΣΟΒΟΤ, για

διάκεςθ κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψηφία ςφναψησ ςφμβαςησ Διαβαθμιδικήσ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Δήμου για τη
διάθεςη προςωπικοφ για την τεχνική υποςτήριξη του Δήμου και ειδικότερα τη διάθεςη υπαλλήλων ειδικότητασ Πολιτικοφ Μηχανικοφ,
Μηχανολόγου Μηχανικοφ και Ηλεκτρολόγου
(αρικμ. απόφαςθσ: 10/42/28-8-2019 )
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Π..
Οι αποφάςεισ των ςυνεδριάςεων του Π.Σ. αναρτώνται ςτο site
τησ Περιφζρειασ Ηπείρου :
http:// www.php.gov.gr/Αποφάςεισ/Περιφερειακό Συμβοφλιο
ΣΑΤΡΟ ΠΑΡΓΑΝΑ

