
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΙΩΑΝΝΙΝΑ  30/11/2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                     Αριθμ. Πρωτ. οικ. 191114/2783 
               ΗΠΕΙΡΟΥ                       
=========================   
Τηλέφωνο: 2651027890,87203  
Εmail: perifereiako.symvoulio@php.gov.gr 
FAX: 26510- 70472 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  17ης/29-11--2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Νοεμβρίου 
έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
(Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό απόφασης  από 47  έως 51,  έτους 2021:   
 
Ημερήσιας Διάταξης 
Θέμα 1ο : Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση των δομών Υγείας στην Ήπειρο 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, συζήτησε διεξοδικά σχετικά με την κατάσταση των δομών Υγείας στην Ήπειρο, με επίκεντρο τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν  λόγω της πανδημίας. 
Δεν εκδόθηκε απόφαση 
 
Θέμα 2 ο : Έγκριση 7ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021   
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 7η  τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021, 
όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή   (αριθμ. απόφ.17/47/29-11-2021) 
 
Θέμα 3ο : Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 6η τροποποίηση  προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021,  
όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. απόφ.17/48/29-11-2021) 
 
Θέμα 4ο : Έγκριση θέσπισης  πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικ. έτος 2022, της  Π.Ε. Ιωαννίνων 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη θέσπιση πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικ. έτος 2022, με το 
οποίο αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες των Διευθύνσεων και Τμημάτων, που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
((αριθμ. απόφ.17/49/29-11-2021) 
 
Θέμα 5ο : Έγκριση θέσεων  πρακτικής άσκησης  σπουδαστών ΙΕΚ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε , κατά πλειοψηφία, τριάντα μία θέσεις  σπουδαστών των ΙΕΚ   για πραγματοποίηση της  πρακτικής 
τους άσκησης  στην Περιφέρεια Ηπείρου , για το  ακαδημαϊκό  έτος2021 – 2022 με δυνατότητα συμμετοχής   ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ειδικοτήτων 
που ισχύει μέχρι σήμερα  (αριθμ. απόφ.17/50/29-11-2021) 
 
Θέμα 6ο : Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022, όπως κατατέθηκε από την 
αρμόδια Υπηρεσία (αριθμ. απόφ.17/51/29-11-2021) 
  
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.  
                                                                                                                                         
                   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ 

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