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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  12ης/ 30-9-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις τριάντα  (30) του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 
2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
(Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης από 51 έως και 58  έτους 2020:  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέμα 1ο. Επικύρωση πρακτικών  –αποφάσεων 11ης/27-7-2020, τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου 
Ομόφωνη επικύρωση. 
 
Θέμα 2ο :   Λήψη απόφασης υποβολής προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 
2014-2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας», Δράση: 4.3.1.: «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων» 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε 
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας», Δράση: 4.3.1.: 
«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 
4.3.1./ΕΥΔΠ_87(…) (αριθμ. απόφασης:12/51/30-9-2020 ) 
 
Θέμα 3ο : Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων 
χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2018.  
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – 
λογαριασμών αποτελεσμάτων  χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2018 
 (αριθμ. απόφασης: 12/52/30-9-2020   ) 
 
Θέμα 4ο :. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Πωγωνίου, για τη διάθεση κατάλληλου 
προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Πωγωνίου, για τη 
διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (αριθμ. απόφασης: 12/53/30-9-2020) 
 
Θέμα 5ο : Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για    το έτος 2020 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για    το έτος 2020, όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 12/54/30-9-2020  ) 
 
Θέμα 6ο : Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για    το έτος 2021, όπως υποβλήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 12/55/30-9-2020  ) 
 
Θέμα 7ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας  Ηπείρου,  έτους 2021 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021, όπως καταρτίσθηκε και 
υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (αριθμ. απόφασης: 12/56/30-9-2020  )  
 
Θέμα 8ο : Μετατροπή της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, επί της αρχής,  την  μετατροπή της  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  του Ν. 4674/2020, αποφασίζοντας ταυτόχρονα να προτείνει την τροποποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου, 
προκειμένου να επιτραπεί στον νέο Οργανισμό η συμμετοχή των Επιμελητηρίων και της μειοψηφίας του Π.Σ. (αριθμ. απόφασης: 
12/57/30-9-2020  ) 
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Μετσόβου, για τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού 
για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου  
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη  σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Μετσόβου, για τη 
διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου  (αριθμ. απόφασης: 12/58/30-9-2020  ) 
 
Ανέβαλε τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για δύο θέματα της Η.Δ.:  
  9ο: Συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και  
 10ο : Άδειες πλωτών για την πραγματοποίηση πλόων  στη λίμνη Παμβώτιδα–Κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας πλόων, κ.λπ., 
   για τις 7/10/2020 
 
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. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ 
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