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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης /29-5-2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου, έτους 2020, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), 
συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 28 έως και 31 έτους 2020:  
   
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέμα 1ο: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου, για διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου 
Πωγωνίου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι παραχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού  για 
την επίβλεψη μελετών και έργων του Δήμου (αριθμ. απόφασης:8/28/29-5-2020) 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. 1. Επικύρωση πρακτικών  –αποφάσεων της  7ης/15-5-2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση 
 
Β. Θέμα 1ο :   Έγκριση 2ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση  του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, 
όπως κατατέθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 8/29/ 29-5-2020) 
 
Θέμα 2ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020 
Περίληψη απόφασης:  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020, όπως 
κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 8/30/29-5-2020) 
 
Θέμα 3ο : Συζήτηση σχετικά με  προβολή  και ενέργειες στήριξης του  πρωτογενούς τομέα Π.Η. 
Το Π.Σ., συζήτησε εκτενώς  τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Π.Η. καθώς και  τις ενέργειες  στήριξής του, ενόψει και του προς 
ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» (δεν εκδόθηκε απόφαση) 
 
Θέμα 4ο : Συζήτηση σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας 
Περίληψη απόφασης: Εξέδωσε, κατά πλειοψηφία, απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας (αριθμ. απόφασης:8/31/29-5-2020) 
 
Θέμα 5ο : Συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»  
Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος και λόγω του προχωρημένου της ώρας,  αναβλήθηκε η επί του θέματος συζήτηση,  
 
 
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. 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 

 

mailto:perifereiako.symvoulio@php.gov.gr
http://www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό

