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==============================================
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου έτους 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε
τα θέματα, που έλαβαν αριθμό αποφάσεων από 23 έως και 25, έτους 2021:
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Επικύρωση πρακτικών – αποφάσεων των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου:
6ης/26-4-2021 τακτικής , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.
7ης/7-5-2021 τακτικής , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.
8ης/16-5-2021 ειδικής μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.
Επικυρώθηκαν ομόφωνα, τα πρακτικά – αποφάσεις των τακτικών, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδριάσεων Π.Σ. 6/26-4-2021 και 7/7-5-2021
Επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία, το πρακτικό -αποφάσεις της ειδικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ. 8/16-5-2021
Θέμα 2ο : Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία/ κλάδο / ειδικότητα, για την πλήρωση εξήντα
επτά κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της Π.Η., στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025,
σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. απόφ. 9/23/29-6-2021)
Θέμα 3ο : Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021, όπως
καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα
φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας (αριθμ. απόφ.9/24/29-6 2021)
Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού
4.339.610,72 €, παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
συνολικού ποσού 4.339.610,72 € και την υπογραφή του σχετικού δανειακού συμβολαίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται επί της εισήγησης, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή του δανειστικού
συμβολαίου, όπως για ότι σχετικώς απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης (αριθμ. απόφ. 9/25/29-6-20212021)
Θέμα 5ο : Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«ΣΧΕΔΙΑ»
Το Περιφερειακό Συμβούλιo , μετά από σχετικό αίτημα της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», προέβη σε διεξοδική –ενημερωτική
συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία και τις εξελίξεις στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΧΕΔΙΑ»
(δεν εκδόθηκε απόφαση)
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

