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Θσ
/10-4-2019 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 ζντεκα (11) του μθνόσ Απριλίου ζτουσ 2019, 
θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 15.30, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου (Διοικθτιριο), ςυηιτθςε τα κζματα που ζλαβαν 
αρικμό απόφαςθσ  από 22 ζωσ  και 28 ζτουσ 2019:  
 Θζματα Θμεριςιασ Διάταξθσ: 
Θζμα 1

ο
: Επικφρωςθ πρακτικϊν –αποφάςεων 3

θσ
/22-3-2019 τακτικισ και 4

θσ
/22-3-2019 Ειδικισ ςυνεδρίαςθσ Π..  

Αναβλικθκε  θ επικφρωςι τουσ, λόγω ελλιποφσ ενθμζρωςθσ 
 
Θζμα 2

ο
 Λιψθ απόφαςθσ για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ Αναγκαςτικισ Απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων  που απαιτοφνται 

για τθν καταςκευι του ζργου : “Οδόσ ταφρου Νιάρχου”.  
 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ λιψθ απόφαςθσ για τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 3/15/14-3-2019 απόφαςθσ του Π.. (ΦΕΚ 
82 τ.ΑΠΠ/25-4-2019) για τθν κιρυξθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ εκτάςεων ακινιτων που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου «Οδόσ 
ταφρου Νιάρχου», διορκϊνοντασ ωσ εξισ « Θ απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται υπζρ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για λόγουσ δθμόςια ωφζλειασ και θ 
δαπάνθ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ ΑΕΠ 018/1 Θπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ01810013 ¨Αγορά εδαφικϊν εκτάςεων  - Οδόσ ταφρου 
Νιάρχου» (αρικμ. απόφαςθσ: 6/22/10-4-2019) 
 
Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ 
Θζμα 1

ο
: Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Κόνιτςασ,  για τθ διάκεςθ  

προςωπικοφ, με ςκοπό  για ςφνταξθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ΜΠΕ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «EX TOUR» 
Περίλθψθ απόφαςθσ:  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία, τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και 
Διμου Κόνιτςασ,  για τθ διάκεςθ  κατάλλθλου προςωπικοφ, με ςκοπό  για ςφνταξθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν δθμιουργίασ αναρριχθτικϊν 
πεδίων ςτο Διμο Κόνιτςασ και τθσ αντίςτοιχθσ  ΜΠΕ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ Interreg Ελάδα-Αλβανία 
2014-2020, με ακρωνφμιο  «EX TOUR»(αρικμ. απόφαςθσ:6/23/10-4-2019 ) 
 
Θζμα 2

ο
 : Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Κόνιτςασ,  για τθ διάκεςθ  

προςωπικοφ, για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου   
Περίλθψθ απόφαςθσ: :  Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου 
Κόνιτςασ,  για τθ διάκεςθ  προςωπικοφ, με ςκοπό τθ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ διενζργειασ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν , επίβλεψθ –παραλαβι  
ζργων του Διμου και επαναςφνταξθ πινάκων υλοτομίασ  (αρικμ. απόφαςθσ6/24/10-4-2019 ) 
 
Θζμα 3

ο
 : Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ   για τθ διάκεςθ  

προςωπικοφ, με ςκοπό τθ ςφνταξθ μελετϊν του Διμου 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, κατά πλειοψθφία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου 
Ηθροφ για τθ διάκεςθ  προςωπικοφ, με ςκοπό ςφνταξθ μελζτθσ  για καταςκευι δθμόςιου αντιπυρικοφ δαςικοφ δρόμου ςτθ κζςθ Νταβζλια 
τθσ Δ.Κ. Φιλιππιάδασ του Διμου Ηθροφ και τθ ςφνταξθ βελτίωςθσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υφιςτάμενου δαςικοφ δρόμου Γ’ κατθγορίασ ςτθ 
κζςθ Γκαργκοφλα του Διμου Ηθροφ για αλλαγι κατθγορίασ ςε Β ‘ και οδοςτρωςία αυτοφ (αρικμ. απόφαςθσ 6/25/10-4-2019) 
 
Θζμα 4

ο
 : Ζκδοςθ ψθφίςματοσ υποςτιριξθσ  ςτουσ εργαηόμενουσ του εργοςταςίου ΒΙΚΘ Α.Ε. 

Περίλθψθ απόφαςθσ:  Αποφάςιςε τθν ζκδοςθ ψθφίςματοσ  υποςτιριξθσ ςτουσ πρϊθν εργαηόμενουσ του εργοςταςίου ΒΙΚΘ και ςτα δίκαια  
αιτιματά τουσ (αρικμ. απόφαςθσ 6/26/10-4-2019) 
 
Θζμα 5

Ο
 : Προγραμματιςμόσ προςλιψεων για το ζτοσ 2019, ενόσ (1) Κτθνιάτρου με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 

ςτο Σμιμα Κτθνιατρικισ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ιωαννίνων, για τα Προγράμματα 
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που αφοροφν τον ζλεγχο τθσ ςαλμονζλλωςθσ ςτισ όρνικεσ αναπαραγωγισ, ςτισ όρνικεσ ωοπαραγωγισ και ςτα ορνίκια κρεατοπαραγωγισ του 
είδουσ Gallus gallus 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα , τθν πρόςλθψθ  για το ζτοσ 2019, ενόσ (1) κτθνιάτρου με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου ςτο Σμιμα Κτθνιατρικισ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ιωαννίνων, για 
τα Προγράμματα που αφοροφν τον ζλεγχο τθσ ςαλμονζλλωςθσ ςτισ όρνικεσ αναπαραγωγισ, ςτισ όρνικεσ ωοπαραγωγισ και ςτα ορνίκια 
κρεατοπαραγωγισ του είδουσ Gallus gallus 
 (αρικμ. απόφαςθσ 6/27/10-4-2019) 
 

Θζμα 6
Ο

: Ζγκριςθ προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι των τζκνων των υπαλλιλων  που υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια Θπείρου, ςε 
παιδικζσ καταςκθνϊςεισ για το ζτοσ 2019. 
Περίλθψθ απόφαςθσ: Ενζκρινε, ομόφωνα , το  πρόγραμμα για τθ ςυμμετοχι των τζκνων των υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν Περιφζρεια 
Θπείρου, ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ, για το ζτοσ 2019 και για χρονικό διάςτθμα παραμονισ κάκε τζκνου ζωσ και δφο (2) εβδομάδεσ κακϊσ 
και τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν (αρικμ. απόφαςθσ 6/28/10-4-2019) 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του  Π.. 
 
ΣΑΤΡΟ ΠΑΡΓΑΝΑ 

Οι αποφάςεισ των ςυνεδριάςεων του Π.Σ. αναρτϊνται ςτο site  
τησ Περιφζρειασ Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάςεισ/Περιφερειακό Συμβοφλιο 
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