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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              
Από το αριθμ. 14/21-10-2019 Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ όροφος),  στις  είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 159215/3366/15-10-2019  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. 
Γ.   1.Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
      2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
      3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
      4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. 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.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα 
Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  26.Δημητρίου Δημήτριος 
27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 
32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος  34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος 
(Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 
 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ, 
3.Παπαχρήστου Βασίλειος και  4.Σπυρέλης Μιχαήλ,  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη  και Αργυρώ Παππά 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,    Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 

          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
      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 
 

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  

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  

Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

4. Την αριθμ. 155756/3306/10-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου,  όπως κατατέθηκε στο 

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 155756/3306/10-10-2019) (συνημμένα με α/α:  78 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. 

στα θέματα του Π.Σ.) και στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής:  

ΑΔΑ: 6ΝΥΨ7Λ9-ΟΨ1



2 

 

«ΘΕΜΑ: 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. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

2) Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/74 (άρθρο 20) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204/Α/1974). 

3) Το Π.Δ.140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 202855/27-12-

2016 (ΦΕΚ 4400/Β/2016) απόφαση του Γεν. Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.   

3) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (ΦΕΚ 85/Α΄/2012). 

4) Τις διατάξεις του   Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας... και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143/Α/2014), 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 49 και 89 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 /Α/2-2-1996). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 και 5 του Π.Δ. 136/1998 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄). 

6) Την αριθμ. 95/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για την επικύρωση του αποτελέσματος των 

περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, των 

εκλεγέντων Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την νέα 

περιφερειακή περίοδο από 1-9-2019 έως 31-8-2023. 

7) Τα από 30/8/2019 και 1/9/2019 Πρακτικά Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη των Αντιπεριφερειαρχών και των εκλεγέντων 

Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

8) Την υποχρέωση, ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και την μεταφορά 

των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, της Περιφέρειας Ηπείρου (ως Φορέα γενικής Κυβέρνησης), σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 10 παρ. 24 Ν.4337/2015,ΦΕΚ Α 129 και 

τροποποιηθεί με την παρ.10 του άρθρου 24 ν.4386/2016,ΦΕΚ Α 83, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4549/2018,ΦΕΚ Α 

105/14.6.2018.  

9) Τις διατάξεις της από 20/4/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41Α΄/20-4-2015) για το άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων: 

 Την αριθμ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμού Κεντρικής 

Διοίκησης, υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 2866Β΄/28-12-2015). 

 Την αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών 

λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 104Β΄/24-1-2019).  

 Την αριθμ. 2/16606/ΔΛΓΚ/21-2-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 

2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ104Β΄)» (ΦΕΚ 568Β΄/22-2-2019).  
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 Την αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών 

λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 2680Β΄/1-7-2019).  

 Την αριθμ. 2/66482/ΔΛΓΚ/Γ΄/29-8-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 

2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680Β΄)» (ΦΕΚ 3389Β΄/4-9-2019), με την 

οποία ορίζεται ότι η αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ισχύει από 1/10/2019.  

10) Tην αριθμ. 10/44/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για τη 

διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι για το άνοιγμα ή κλείσιμο των τραπεζικών 

λογαριασμών στις τράπεζες που τηρεί τους λογαριασμούς της κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου κλπ., σε 

εφαρμογή της οποίας εκδόθηκαν:  

α) η υπ’ αρ. πρωτ. 5051010/3071/7-5-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στο υποκατάστημα Ιωαννίνων Τράπεζας της Ελλάδος, για την ΠΕ Ιωαννίνων, 

β) η υπ’ αρ. πρωτ. 50510/3071/07-05-2015  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στο υποκατάστημα Άρτας Τράπεζας της Ελλάδος, για την ΠΕ Άρτας. 

γ) η υπ’ αρ. πρωτ. 50859/1721/08-05-2015  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στο υποκατάστημα Ηγουμενίτσας Τράπεζας της Ελλάδος, για την ΠΕ Θεσπρωτίας. 

δ) η υπ’ αρ. πρωτ. 50605/1328/07-05-2015  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης στο υποκατάστημα Πρέβεζας Τράπεζας της Ελλάδος, για την ΠΕ Πρέβεζας 

9) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις ρυθμίσεις των ανωτέρω 

Υπουργικών αποφάσεων, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των διαθεσίμων των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, ορίζεται ότι οι φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης, ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε προθεσμία 30 ημερών 

από την ισχύ της  αριθμ. 2/66482/ΔΛΓΚ/Γ΄/29-8-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (δηλαδή μέχρι 

31/10/2019), στον οποίο θα πρέπει να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, από τους λογαριασμούς 

ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στον λογαριασμό τους 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε προθεσμία 60 ημερών (μέχρι 30/11/2019). 

10) Την ανάγκη λήψης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων σε 

λογαριασμό/ούς 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,   προκειμένου να υλοποιηθεί μέσα στο 

οριζόμενο χρονοδιάγραμμα η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η μεταφορά 

των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου και η μεταφορά των προς επένδυση διαθεσίμων από 

τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  

11) Την ανάγκη εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την διαχείριση των 

τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι για την λήψη αποφάσεων για το άνοιγμα ή κλείσιμο των τραπεζικών 

λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στις εμπορικές τράπεζες, που τηρεί τους λογαριασμούς της κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου και τον ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση των τραπεζικών 

λογαριασμών και ειδικότερα των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

εισηγούμαστε 

α) να εγκριθεί η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου σε λογαριασμό/ους ταμειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και η μεταφορά των προς επένδυση διαθεσίμων από τους λογαριασμούς ταμειακής 

διαχείρισης σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997,  σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 

2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 (ΦΕΚ 2680Β΄/1-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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β) να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ήτοι για την λήψη αποφάσεων για το άνοιγμα ή κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και 

στις εμπορικές τράπεζες που τηρεί τους λογαριασμούς της κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

β) να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, για να ορίζει τον/τους υπαλλήλους (εξουσιοδοτημένα όργανα) που θα 

έχει/ουν δικαίωμα κίνησης των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στις εμπορικές τράπεζες που τηρεί τους 

λογαριασμούς της κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για 

λογαριασμό του Φορέα (της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα για τους λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων στην τράπεζα 

της Ελλάδος. » 

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:14/55/21-10-2019 ) 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της Υπηρεσίας (υπ. Στοιχ. 4) : 

Α) Εγκρίνει τη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου σε λογαριασμό/ους ταμειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και η μεταφορά των προς επένδυση διαθεσίμων από τους λογαριασμούς ταμειακής 

διαχείρισης σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997,  σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 

2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 (ΦΕΚ 2680Β΄/1-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Β)Εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι για την 

λήψη αποφάσεων για το άνοιγμα ή κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στις εμπορικές 

τράπεζες που τηρεί τους λογαριασμούς της κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να ορίζει τον/τους υπαλλήλους (εξουσιοδοτημένα όργανα) που θα έχει/ουν 

δικαίωμα κίνησης των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και στις εμπορικές τράπεζες που τηρεί τους λογαριασμούς της 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό του Φορέα της 

Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα για τους λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων στην τράπεζα της Ελλάδος.  

 
Μειοψηφούν:  

1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, όχι για λόγους τυπικούς, αλλά για λόγους 
ουσιαστικούς. Δεν συμφωνούν με αυτό το «τζογάρισμα». Η Περιφέρεια γίνεται με αυτό τον τρόπο το «μακρύ χέρι» του κράτους. 
Εκείνοι διαφωνούν, γιατί θέλουν η Περιφέρεια να επιλέγει τις Τράπεζες με τις οποίες θα συνεργάζεται και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο να ελέγχει, γιατί και ο έλεγχος καταλήγει τελικά να γίνεται από μια Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή.  
 

2) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», καταψήφισε το θέμα, γιατί πιστεύει ότι δεν άλλαξε κάτι μετά την 
προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,  αρνητικά για την εν λόγω διαδικασία. 
 

3) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία διαφώνησε, υποστηρίζοντας και αυτή ότι, ο κάθε φορέας θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται από μόνος του τα διαθέσιμά του - και στην προκειμένη περίπτωση η Περιφέρεια - και να 
απολογείται μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο.   
 

4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία διαφώνησε υποστηρίζοντας ότι, το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυτή 
του την απόφαση στηρίζει το παγκόσμιο ολιγαρχικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

 
 

 Σημειώνεται ότι: 
1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ψήφισε θετικά χαιρετίζοντας  την αλλαγή στάσης της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα της 

μεταφοράς των Ταμειακών Διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μια κίνηση που άργησε μερικά χρόνια 

στερώντας από τους Ηπειρώτες πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της περιοχής. Έστω και τώρα, 

είναι καλοδεχούμενη η απόφαση 

2) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ, ψήφισε θετικά συμφωνώντας με το τυπικό μέρος του ζητήματος, αλλά διαφωνώντας πολιτικά, καθόσον 

είναι υπέρ της άποψης ό κάθε φορέας να ελέγχεται και να έχει την αυτοδυναμία του και την ικανότητα να διαχειρίζεται ό ίδιος τα 

διαθέσιμά του. Διαφωνούν  με αυτή τη στενή κρατικοδίαιτη διαχείριση. Διαφωνούν με αυτόν τον νέο τρόπο διοίκησης.  
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3) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», απείχαν από την ψηφοφορία του θέματος, προτείνοντας να γίνει μια άμεση ενημέρωση των 
επικεφαλής των παρατάξεων για το τι ακριβώς παραλαμβάνουν. Θα έβλεπε σκόπιμη ακόμη και μια πρόσληψη ενός χρηματοοικονομικού 
συμβούλου, για να μελετήσει την  καλύτερη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων και θα ήταν  διατεθειμένος να δει μια συγκεκριμένη 
πρόταση πάνω σ’ αυτό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι «τρύπες» του Προϋπολογισμού.   
 

            
……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

            
           Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
               Σταύρος Παργανάς              

      
    

Ακριβές Απόσπασμα                                  Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.   
                      Σακαρέλης Δημήτριος 
Η Πρακτικογράφος                                                                    
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου         
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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