ΑΔΑ: Ψ4ΔΖ7Λ9-3ΓΙ
signed by Ministry of
Ministry of Digital Digitally
Digital Governance, Hellenic
Republic
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Governance,
Date: 2020.10.07 13:29:24
Hellenic Republic EEST
Από το αριθμ. 12/30-9-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης
Reason:
Location:
Athens
Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Ιωαννίνων
και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-32020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76, συνήλθε σε τακτική –μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο),
στις τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 131403 / 2351/24-9-2020, σε
Ορθή Επανάληψη, Πρόσκλησης του Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7.Σπανοπούλου –Σάρρα
Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα
(Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 15.Καλούδης Βασίλειος 16.Σπυρέλης Μιχαήλ 17.Ματσίρας Χρήστος 18.Γκούμας
Αχιλλέας19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21.Ζάψας Γεώργιος 22.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 23.Λέκκα Χριστίνα 24.Κορωναίος
Θεόδωρος 25.Νάνος Ευστάθιος 26.Ριζόπουλος Σπυρίδων 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης
Παύλος 31.Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος34.Ζήκος Νικόλαος 35.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας
Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) και 2.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν
Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 3 ο
============

Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων
χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2018.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 268, όπως ισχύει.

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκ/νης
Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

3.

Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)

4.

Την με αριθμ.19/1203/29-7-2020 (ΑΔΑ:60ΑΜ7Λ9-ΚΨ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, όπως
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.103666/1889/5-8-2020) (συνημμένα με α/α: 62 στο φάκελο 2/2020 συνημμένων εισηγήσεων
κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση η έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
(ισολογισμών-λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και το Προσάρτημα του
Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2018 και επισυνάπτονται στο αριθμ. πρωτ. 6705/27-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού

5.

Το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 131656/8554/24-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα
με α/α: 63 στο φάκελο 2/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την υποβολή θεωρημένων
καταστάσεων της Π.Η. (ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος
ισολογισμού) με τη συμπεριλαμβανομένη στο εγκεκριμένο από την Ο.Ε. Ισολογισμό, Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών

6.

Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

7.

Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
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& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 12/52/30-9-2020 )
Εγκρίνει την έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και
διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2018, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ. 19/1203/297-2020

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τη συμπεριλαμβανομένη Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών, που

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ακολουθούν συνημμένα.
Μειοψηφούν:
1) H παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία δεν διαφωνεί με την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων και την σωστή
διεκπεραίωση εκ μέρους των Υπηρεσιών της όλης διαδικασίας, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν συμφωνήσει με τον
προϋπολογισμό, τον οποίον αφορούν τα στοιχεία υλοποίησης, δεν μπορούν να συμφωνήσουν και να τοποθετηθούν θετικά στο
θέμα.
2)

H παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ψήφισε «ΠΑΡΩΝ», καθόσον τα οικονομικά στοιχεία αφορούν οικονομική περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας δεν είχαν σχέση με την Περιφερειακή Διοίκηση. Μπήκαν, ωστόσο, και στη διαδικασία της πρότασης να
αλλάξει η Υπηρεσία τον Ορκωτό Λογιστή.

3)

H παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε αρνητικά, έχοντας κάνει την εξής τοποθέτηση: « Δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής Αρχής. Επειδή όμως όλα αυτά
έχουν άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό ισοπεδωτικό, με λογιστικούς ακροβατισμούς, που οδηγούν την
Περιφέρεια σε αδιέξοδα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την ίδια στάση που τηρήσαμε στον προϋπολογισμό και
καταψηφίζουμε το θέμα»

4)

H παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, διαφωνώντας πάντα με τη γενικότερη πολιτική που
διέπει τα διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας και όχι τόσο με την αποτύπωση των λογιστικών πράξεων εκ μέρους των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Αντιμετωπίζεται η Περιφέρεια με τη λογική «της επιχείρησης» και αυτό θέλουν να περπατήσουν τόσο
η κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και - σε πιστή εφαρμογή των οδηγιών – στη συνέχεια και η Περιφέρεια, κάτι που εκείνοι
διαφωνούν κάθετα.
Βέβαια, και από την άλλη άποψη η αποτύπωση των στοιχείων, γίνεται έτσι που εκείνοι δεν μπορούν να τα «διαβάσουν» και να
βγάλουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Θα έπρεπε να παρουσιάζονται περισσότερο επεξηγηματικά.
Ωστόσο, όσο και αν τα στοιχεία δεν κατατίθενται όπως θα έπρεπε, δεν δυσκολεύεται κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι η
Περιφερειακή Αρχή κινείται πάνω στις ράγες της εξυπηρέτησης των συμφερόντων και των προτεραιοτήτων του Κεφαλαίου και το
όλο αποτέλεσμα παραμένει αρνητικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ευρύτερων λαϊκών .

5)

H παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε το θέμα, έχοντας καταψηφίσει και τον αντίστοιχο
Προϋπολογισμό της εν λόγω περιόδου. Και βέβαια η διαφωνία τους δεν αφορά την αποτύπωση των οικονομικών πράξεων και την
παρουσίαση των στοιχείων, όσο την γενικότερη πολιτική με την οποία αξιοποιούνται από την Περιφερειακή Αρχή τα όποια
κεφάλαια έχει στη διάθεσή της. Στην αποτύπωση των στοιχείων, δύσκολα μπορεί να εντοπίσει έργο που να αφορά τη διευκόλυνση
της ζωής των ανθρώπων όλης της Ηπείρου.

6)

H παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία ψήφισε «ΠΑΡΩΝ», από τη στιγμή που το θέμα αφορά οικονομική περίοδο της
Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνοι ως παράταξη δεν συμμετείχαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο γίγνεσθαι
της Περιφέρειας.
……………….…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου
Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Σακαρέλης Δημήτριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν συνημμένα:
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