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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/10/2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 164243 / 3461 
 ΗΠΕΙΡΟΥ                       
=========================   
Τηλέφωνο: 2651027890,87203  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης /21-10-2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 

============================================== 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την εικοστή πρώτη  (21) του μηνός Οκτωβρίου  
έτους 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα 
που έλαβαν αριθμό απόφασης  από 52  έως  και 60   έτους 2019:  
  
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  12ης/25-9-2019 (έκτακτης) και 13ης/ 3-10-2019 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ  
Ομόφωνη επικύρωση 
Θέμα 2ο : Σχετικά με το αίτημα του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, περί έκδοσης ψηφίσματος για το αυτοδιοίκητο, μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30-9-2019 
Περίληψη απόφασης : Αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος στήριξης των αιτημάτων του ΚΕΘΕΑ σχετικά με το αυτοδιοίκητο και την ενίσχυση 
του έργου του κατά τον πρότυπο τρόπο λειτουργίας του κατά των εξαρτήσεων (αριθμ. απόφασης:14/52/21-10-2019 ) 
 
Θέμα 3ο : Εκλογή Εκπροσώπων  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. 
Περίληψη απόφασης: Εξέλεξε τους εκπροσώπους του  στην Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε., ως κάτωθι: 
 1. Σίμου Τάσιου Αναστασία (από την παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2. Λάμπρου Αλκιβιάδης    (από την παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»   3. Ζάψας Γεώργιος  (από την παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»  και 4. Πρέντζας Γεώργιος (από την παράταξη ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ») (αριθμ. απόφασης: 14/53/21-10-2019 ) 
 
Θέμα 4ο : Έγκριση  6ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019, όπως 
καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και διαμορφώνεται ως εξής:   
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:  147.315.480,28 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:  185.268.710,85 
                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:    37.953.230,57      
Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους  2019  

(αριθμ. απόφασης:14/54/21-10-2019) 
 
Θέμα 5ο : Έγκριση μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, καθώς και την μεταφορά από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε μερίδες στο κοινό κεφάλαιο της παρ. του άρθρου 
15 του ν. 2469/1997 και - Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση - διαχείριση των τραπεζικών 
λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε τραπεζικό λογαριασμό 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και την μεταφορά από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε μερίδες στο 
κοινό κεφάλαιο της παρ. του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και - Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την 
κίνηση - διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας (αριθμ. απόφασης:14/55/21-10-2019) 
 
Θέμα 6ο :Πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην Πράξη «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α ΟΠΣ: 3278 του Ε.Π. 
Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την Πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη 
λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην Πράξη «Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α 
ΟΠΣ: 3278 του Ε.Π. Ηπείρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (αριθμ. απόφασης:14/56/21-10-2019) 
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Θέμα 7ο : Ορισμός επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη 
δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων» 
 Περίληψη απόφασης: Όρισε τα μέλη της επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για 
την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων», για κάθε Περιφερειακή Ενότητα,  αποτελούμενη από δύο Περιφερειακούς Συμβούλους και έναν 
διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό των υπηρεσιών της Περιφέρειας (αριθμ. απόφασης:14/57/21-10-2019) 
 
Θέμα 8ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας 2019 
 Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 1η τροποποίηση του προγράμματος ΝΠΔΔ ΠΕ Άρτας και ειδικότερα  την αλλαγή τίτλου 
έργου του προγράμματος Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Άρτας 2019 από «Μελέτη εκσυγχρονισμού αντλιοστασίου Βίγλας» σε «Συλλογή και καταγραφή 
λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας» (αριθμ. απόφασης:14/58/21-10-2019) 
 
Θέμα 9ο : Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε τη σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-
2010) όπως αντικαθίσταται και ισχύει με το άρθρο 105 Ν. 45552018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/ 19-07-2018 ) «Άρθρο 105- Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης -Αντικατάσταση του άρθρου 178 του ν. 3852/2010 (αριθμ. απόφασης:14/59/21-10-2019) 
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
Θέμα 1ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα διεκδίκησης του ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ από ιδιώτες. 
Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την  για την αντίθεσή του στη διεκδίκηση του Ζαππείου Μεγάρου από 
ιδιώτες (αριθμ. απόφασης: 14/60/21-10-2019) 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 
 
 

 

http://www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό

