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ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ – ΑΠΟΦΑΕΩΝ 3
θσ

 /22-3-2019  ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 

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

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςι του, που πραγματοποιικθκε ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Μαρτίου ζτουσ 2019, 
θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 14.00, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν 
αρικμό απόφαςθσ  από    14 ζωσ  και   19 ζτουσ 2019:  
 Θζματα Ημεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων 2

θσ
/18-2-2019 ςυνεδρίαςθσ Π..  

Ομόφωνθ επικφρωςθ 
Θζμα 2

ο
: Ζγκριςθ Περιφερειακϊν Προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τα Περιφερειακά Προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από ζςοδα τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2019 
και αποτυπϊνονται ςε ςχετικοφσ πίνακεσ, ιτοι: Πρόγραμμα ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφζρειασ Ηπείρου-
Πρόγραμμα ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτασ-Πρόγραμμα ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων-Πρόγραμμα ζργων που χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Πρζβεηασ - Πρόγραμμα ζργων χρθματοδοτοφμενων 
από Τζλθ Αδειϊν Κυκλοφορίασ και μεταβίβαςθσ αυτοκίνθτων ΠΕ Άρτασ - Πρόγραμμα ζργων χρθματοδοτοφμενων από Τζλθ Αδειϊν Κυκλοφορίασ και 
μεταβίβαςθσ αυτοκίνθτων ΠΕ Πρζβεηασ- Πρόγραμμα ζργων χρθματοδοτοφμενων από αδιάκετα υπόλοιπα ΚΑΠ  ΠΕ Πρζβεηασ- Πρόγραμμα ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από ΚΑΠ Υπ. Εςωτερικϊν ΠΕ Πρζβεηασ(αρικμ. απόφαςθσ: 3/14/22-3-2019) 
Θζμα 3

ο
: ‘Ζγκριςθ προκαταβολισ ευρωπαϊκισ ςυμμετοχισ για τα ζργα “APPROVE - Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement 

for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) και “RESOR - Promoting best practices to support energy efficiency and renewable 
energy in European islands and remote regions” (PGI05092) που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαπεριφερειακισ  υνεργαςίασ 
INTERREG EUROPE 
Η επί του κζματοσ ςυηιτθςθ δεν πραγματοποιικθκε, φςτερα από ςχετικό αίτθμα ανάκλθςθσ τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ  Περιφζρειασ 
Ηπείρου, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςε αυτό (Δεν εξεδόκθ απόφαςθ) 
Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ 
Θέμα 1ο : Λήψη απόθαζης για καηαδίκη ηοσ περιζηαηικού επίθεζης  ενανηίον αζσνόδεσηων ανήλικων Αθγανών ζηην Κόνιηζα. 
Περίληψη απόθαζης: Τν Π.Σ. Ηπείξνπ, νκόθωλα, έιαβε απόθαζε κε ηελ νπνία θαηαδηθάδεη  ην πεξηζηαηηθό επίζεζεο  πνπ ζεκεηώζεθε από 
θνπθνπινθόξνπο ζε αλήιηθνπο Αθγαλνύο, πνπ θηινμελνύληαη ζε δνκή θηινμελίαο αζπλόδεπηωλ αλειίθωλ ζηελ Κόληηζα  (αξηζκ. απόθαζεο 3/15/22-33-
2019) 

Θζμα 2
ο
: Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2020-2023 τθσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου, όπωσ καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι,  οι προχπολογιςμοί του οποίου, ςε όλα τα ζτθ, παρουςιάηουν 
πλεόναςμα και  κετικό αποτζλεςμα κατά ESA. Επίςθσ τα Ταμειακά διακζςιμα ςτισ λοιπζσ τράπεηεσ (χωρίσ να υπολογίηονται τα ταμειακά διακζςιμα 
τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ)  παρουςιάηουν αυξθτικζσ τάςεισ. Οι προχπολογιςμοί είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιιςιμοι ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που 
ζχουν τεκεί για όλθ τθ διάρκεια του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ(αρικμ. απόφαςθσ: 3/16/22-3-2019) 
Θζμα 3

ο
: Ζγκριςθ  2

θσ
 τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ  Περιφζρειασ Ηπείρου, οικ. ζτουσ 2019 

Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε , κατά πλειοψθφία, τθν 2
θ
 τροποποίθςθ προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου , οικ. ζτουσ 2019,  όπωσ 

καταρτίςκθκε και υποβλικθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι και διαμορφϊνεται ωσ κάτωκι: 
 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ:113.542.344,84 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ: 151.495.574,71 
   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:3/17/22-3-2019  
Θζμα 4

ο
: Δωρεάν παραχϊρθςθ  Η/Τ παλαιάσ τεχνολογίασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, ςε φορείσ δθμοςίου  τθσ Π.Ε. 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ δωρεάν παραχϊρθςθ από τθν Π.Ε. Άρτασ, είκοςι πζντε (25) παροπλιςμζνων θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν παλαιάσ τεχνολογίασ, ςε διάφορουσ δθμόςιουσ φορείσ τθσ Π.Ε. Άρτασ, φςτερα από ςχετικά αιτιματα αυτϊν.(αρικμ. απόφαςθσ: 
3/18/22-3-2019) 
Θζμα 5

ο
 :Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Κόνιτςασ,  για διάκεςθ κατάλλθλου 

προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου 
Κόνιτςασ  για τθ διάκεςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ  για τθ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ  διαφόρων  ζργων  του 
Διμου(αρικμ. απόφαςθσ: 3/19/22-3-2019) 

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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