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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης /29-01-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)
==============================================
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι εννέα (29) του μηνός
Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο),
συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 1 έως και 6 έτους 2020:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 19ης /23-12-2019 συνεδρίασης Π.Σ.
Ομόφωνη επικύρωση
Θέμα 2ο : Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την αλλαγή τίτλου έργου του τεχνικού προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020, από «Καταγραφή
υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση οθωμανικού τεμένους Φεϋζούλ Άρτας και περιβάλλοντος χώρου» σε «Καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης του οθωμανικού τεμένους Φεϋζούλ Άρτας, την στατική επάρκεια του μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την
ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του» (αριθμ. απόφασης 1/1/29-01-2020)
Θέμα 3ο : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του
εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με την διαδικασία της σύναψης μίσθωσης έργου, στο
πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020, για το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, με δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης μέχρι την λήξη του Έργου, σε περίπτωση παράτασης του, ειδικοτήτων ΠΕ Θεολογίας ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ
Πολιτιστικής Διαχείρισης και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (αριθμ. απόφασης:1/2/21-01-2020)
Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου.
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και
Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού, Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι παραλαβή των έργων, σύνταξη και παραλαβή μελετών, που υλοποιεί ο Δήμος
(αριθμ. απόφασης:1/3/29-01-2020)
Θέμα 5ο : Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας
Ηπείρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α
50/26.03.2019), με Πρόεδρο την αρμόδια για τα θέματα Ισότητας των Φύλων συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της Περιφερειακής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κα Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)
(αριθμ. απόφασης:1/4/29-1-2020 )
Θέμα 6ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο
έτους 2019
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε , κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 1/5/29-01-2020)
Θέμα 7ο : Ζητήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο – μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε απόφαση με συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα
και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών (αριθμ. απόφασης:1/6/29-1-2020)
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site
της Περιφέρειας Ηπείρου :
http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.
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