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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.   1/31-1-2018  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 
30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  
ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  τριάντα μία (31) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2018, θμζρα 
Σετάρτθ  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 9603/404/25-1-2018,  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- 
Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Καττισ Νικόλαοσ 12.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 13.Γοργόλθσ 
Βαςίλειοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα Βαςιλικι 18.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 19.Γοφςθσ Χριςτοσ 20. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23. Ζάψασ Γεϊργιοσ  24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 
32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 33.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 2.Βαγγελισ Απόςτολοσ 3.Τςιάρα Σταυροφλα 4.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 5.Βαςιλάκθσ Περικλισ 6.Πάντοσ Παναγιϊτθσ(δικαιολογθμζνα) 7.Κωνισ 
Δθμιτριοσ  8.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 9.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

Θζμα 4 
ο 

======== 
 

Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το Δϋ τρίμθνο 

ζτουσ 2017 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του 

Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν αρικμ. 40038/9-9-2011 απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν «Περί κακοριςμοφ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται 

ςτθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ των Διμων και Περιφερειϊν» (ΦΕΚ 2007/Β) κακϊσ και τισ 

διατάξεισ του άρκρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) 
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5. Σθν αρικμ 10/74/9-12-2016 (ΑΔΑ 6ΘΤ87Λ9-0ΩΑ) απόφαςι του, με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ   και το ΟΠΔ 

οικονομικοφ ζτουσ 2017 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, ελζγχκθκε και επικυρϊκθκε θ νομιμότθτά του με το αρικμ. 201765/23-

12-2016 (ΑΔΑ Ω24ΨΟΡ1Γ-7Θ4) ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ τθσ Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίασ 

6. Σισ αρικμ. 5/23/29-5-2017 (ΑΔΑ ΩΡΜΑ7Λ9-ΗΔΝ), 8/37/22-9-2017 (ΑΔΑ ΩΔΑΦ7Λ9-ΗΣΞ)  και 9/46/8-11-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ287Λ9-

ΕΓ) αποφάςεισ του, περί ζγκριςθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςισ του για το Α’ , Β’ και Γϋ τρίμθνο οικ. ζτουσ  2017, 

αντίςτοιχα 

7. Σθν αρικμ. 3/114/24-1-2018 (ΑΔΑ ΨΞΠΚ7Λ9-ΝΒΩ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 10433/468/29-1-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 5 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), με τθν οποία καταρτίςκθκε θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το Δϋ τρίμθνο του ζτουσ 2017, ςυνοδευόμενθ από τθν ζκκεςθ 

αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του Π/Τ τθσ Π.Η. του Γϋ τριμινου ζτουσ 2017, υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτο Π.. και 

αναπτφχκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Π.Η. κ. Δθμιτριο Κλοφμπα  

8. Σο γεγονόσ ότι ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το Δ’ τρίμθνο του οικ. ζτουσ 2017, εκτελζςτθκε ςτα πλαίςια 

του ςχεδιαςμοφ κατάρτιςισ του. 

9. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ, τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:1/3/31-1-2018  ) 

Εγκρίνει τθν ζκκεςθ των αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ Εςόδων-Εξόδων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το Δϋ 

τρίμθνο οικ. ζτουσ 2017 (1/1/2017ζωσ 31/12/2017), όπωσ αυτά αναλυτικά παρουςιάηονται ςτθν ςυνθμμζνθ ειςθγθτικι ζκκεςθ 

και ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ, που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ  απόφαςθσ 

 
 
 
Μειοψθφοφν:  
 

1) Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», θ οποία ψιφιςε λευκό για  τθν παροφςα ζκκεςθ, κακόςον ζχουν καταψθφίςει και τον 
ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό, μθ ζχοντασ ουςιαςτικι  ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςι του.  
Τπενκφμιςαν εξ’ άλλου ςτο ϊμα ότι εκείνοι ζχουν τοποκετθκεί, πολλζσ φορζσ, για το πϊσ θ παράταξι τουσ εννοεί ότι πρζπει να 
γίνεται θ κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ (με καταγραφι , ιεράρχθςθ, αξιολόγθςθ αναγκϊν κ.λ.π.) 
 

2) Η παράταξθ ««ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», θ οποία καταψιφιςε τθν ζκκεςθ, που πρόκειται για τθν τελικι ζκκεςθ του 
Προχπολογιςμοφ του 2017. Ενόσ Προχπολογιςμοφ, που για τουσ λόγουσ που επανειλθμμζνα ζχουν αναπτφξει, τον ζχουν 
καταψθφίςει. Και ζχουν καταψθφίςει και όλεσ τισ αναμορφϊςεισ και τα αποτελζςματα χριςθσ ανά τρίμθνο, κυρίωσ με τθν 
αιτιολόγθςθ τθσ ανομοιομορφίασ ωσ προσ τουσ ρυκμοφσ ενςωμάτωςθσ εςόδων και εξόδων. 
Και εν προκειμζνω κλείνει ο Προχπολογιςμόσ του 2017 και  ζχουμε ποςοςτό ενςωμάτωςθσ εςόδων 90% και εξόδων περίπου 50%. 
Μία μεγάλθ ανομοιομορφία, θ οποία ζχει ωσ  αποτζλεςμα να μεταφζρονται πολλζσ υποχρεϊςεισ παρελκόντων ετϊν ςτο επόμενο 
ζτοσ, όπου εκεί πικανά να υπάρξει και απομείωςθ δραςτθριοτιτων, ςε επίπεδο καταςκευισ ζργων, ςυντιρθςθσ κ.λ.π., προκειμζνου 
να καλυφκοφν αυτζσ οι υποχρεϊςεισ. 
Σονίςκθκε, επίςθσ και το πολφ χαμθλό φψοσ του εν γζνει προγράμματοσ και θ ςυνεχισ φκίνουςα πορεία, κάτι που πρζπει να 
προβλθματίςει όλουσ και να δράςουν όλοι από κοινοφ για τθν αλλαγι αυτισ τθσ πολιτικισ από τθν παροφςα Κυβζρνθςθ, θ οποία 
ςυνεχίηει τισ επιλογζσ όλων των Κυβερνιςεων των τελευταίων ετϊν, όςον αφορά τα προγράμματα δθμοςίων επενδφςεων και τθν 
τοπικι αυτοδιοίκθςθ και οι οποίεσ επιλογζσ ζχουν οδθγιςει τθν Περιφζρεια τθσ Ηπείρου ςτισ τελευταίεσ κζςεισ, όςον αφορά τθν 
ανάπτυξθ 
 

3) Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ςτθ βάςθ των προθγοφμενων κζςεϊν τουσ καταψιφιςαν και τθν παροφςα 
ζκκεςθ, τονίηοντασ το πολφ χαμθλό φψοσ του Προχπολογιςμοφ, αλλά και το πολφ χαμθλό ποςοςτό υλοποίθςισ του. 
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Και αυτό τείνει να γίνει ακόμθ χειρότερο, εάν λάβει κανείσ υπόψθ ότι μζςα ςτα κονδφλια που απορροφικθκαν υπάρχουν όλεσ οι 
ανελαςτικζσ δαπάνεσ και πολφ περιςςότερο υπάρχουν και τα κονδφλια του Περιφερειακοφ Σαμείου, για τα οποία το Περιφερειακό 
υμβοφλιο δεν ζχει κανζνα λόγο. 
υνεπϊσ,  τα κονδφλια που αφοροφν αναπτυξιακά ζργα είναι ελάχιςτα και ακόμθ πιο ελάχιςτθ είναι θ ςυμμετοχι του 
Περιφερειακοφ υμβουλίου ςε αυτά. 
Έτςι, κατζλθξαν να κατθγοριςουν τθν περιφερειακι αρχι ωσ κακοφσ διαχειριςτζσ ακόμθ και αυτϊν των ελάχιςτων κονδυλίων, τα 
οποία δεν κατευκφνονται ςτθν ανακοφφιςθ των μεγάλων αναγκϊν που υπάρχουν ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. 
Και ακόμθ πιο δυςάρεςτο, είναι το ότι θ Περιφερειακι Αρχι δεν ςθκϊνει το ανάςτθμά τθσ  να διεκδικιςει πράγματα. 
 Έχει ταυτιςκεί με τισ κατευκφνςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ και δεν αξιοποιεί οφτε και τθν πλειοψθφία τθσ ςτθν  ΕΝΠΕ, μζςα από τθν οποία 
κα μποροφςε επίςθσ να αντιδράςει και να διεκδικιςει. 
 

4) Η παράταξθ «Ελλθνικι Αυγι για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία εξζφραςε τθ δυςαρζςκειά τθσ, που για ακόμθ μια φορά είναι να 
αναγκαςμζνθ να επαναλάβει τθ μθ ςυμμετοχι τθσ ςε κανζνα από τα όργανα κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ και 
ωσ εκ τοφτου και τθν καταψιφιςι του και κατά ςυνζπεια και τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 
Βζβαια, δεν παρζλειψαν να διαχωρίςουν τθ κζςθ τουσ όςον αφορά τα κονδφλια που αφοροφν ευπακείσ ομάδεσ, όπου δεν ζχουν 
καμία αντίρρθςθ. 
 

5) Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ  ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε τθν ζκκεςθ, τονίηοντασ το εξευτελιςτικό φψοσ του 
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ, το οποίο δεν ξεπερνάει το φψοσ ενόσ Προχπολογιςμοφ μια μεγάλθσ Κοινότθτασ.  
Και παρόλα αυτά θ Περιφερειακι Αρχι δεν παραλείπει να κάνει εντυπωςιακζσ ανακοινϊςεισ και επί παντόσ επιςτθτοφ, ενϊ ςτθν 
ουςία θ ικανότθτά τθσ να διαχειριςκεί τα πράγματα είναι ανφπαρκτθ. 
Εκείνοι, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μποροφςαν να ςτθρίξουν αυτόν τον Προχπολογιςμό. 
 

6) Οι Ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί φμβουλοι, οι οποίοι καταψιφιςαν επίςθσ το κζμα. 
 

 
 
……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα                           Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουκοφν ςυνθμμζνα: 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΓΔΝ.Γ/ΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΔΙΩΝ & 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Πληροθορίες: Ν.Σζαραούζη 

Σηλέθωνο:2651364226 

 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΔΓΚΡΙΗ ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΚΣΔΛΔΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2017 

 

ηα πιαίζηα πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο: 

 Σνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(ΦΔΚ 87/Α) 

 Σεο αξίζκ.: 40038/9-9-2011 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε 

απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ.» (ΦΔΚ 2007/Β), 

 Σνπ άξζξνπ 4, παξ.5 ηνπ π.δ. 113/10 θαη ηνπ π.δ. 80/2016, 

 Σνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4257/14, 

ζαο ππνβάιινπκε έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017. 

  Ζ ζύληαμε ηεο έθζεζεο έγηλε ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ησλ ππνδεηγκάησλ 4 θαη 5 πνπ νξίδεη ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  θαη έρεη 

ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ   

Περίοδος 1/01/2017 έως 31/12/2017 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ % ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

102.162.783,42 92.909.552,48 90,94 92.909.552,48 90,94 100 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΩΝ 

Περίοδος 1/01/2017  έως 31/12/2017 

Πρ/ζμός Γεζμεσθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληρωθένηα % % 

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

146.193.328,85 125.704.944,51 85,99 76.396.423,94 52,26 72.392.338,89 72.392.338,89 49,52 94,76 

Γεληθά επί ησλ όξσλ ηεο έθζεζεο: 

ΔΟΓΑ: 

 ηελ ζηήιε Προϋπολογιζμός αλαθέξεηαη ην εγθεθξηκέλν πνζό ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ καδί κε ηηο 

ηειεπηαίεο αλακνξθώζεηο,  

 ηελ ζηήιε Βεβαιωθένηα αλαθέξνληαη ηα πνζά ησλ εζόδσλ ηα νπνία έρνπλ πηζησζεί ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί 

σο παξαζηαηηθά ζην Λνγηζηηθό ζύζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο από 1/1/2017 έσο 31/12/2017, 

 ηελ ζηήιε Διζπρατθένηα αλαθέξνληαη ηα πνζά ησλ βεβαησκέλσλ παξαζηαηηθώλ  εζόδσλ ηα νπνία έρνπλ γίλεη Γξακκάηην Δίζπξαμεο 

ζην Λνγηζηηθό ζύζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα. 

ΔΞΟΓΑ: 

 ηελ ζηήιε Προϋπολογιζμός αλαθέξεηαη ην πνζό ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ καδί κε ηηο 

ηειεπηαίεο αλακνξθώζεηο,  

 ηελ ζηήιε Γεζμεσθένηα πεξηιακβάλνληαη νη δεζκεύζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ αλά θαηεγνξία θσδηθνύ (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο») κέρξη 31/12/2017. 

 ηελ ζηήιε Σιμολογηθένηα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ (αλά θαηεγνξία θσδηθνύ) γηα ηηο νπνίεο  έρεη εθδνζεί ν ηίηινο 

πιεξσκήο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα θαη έρνπλ θαηαηεζεί ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ ππεξεζία, 

 ηελ ζηήιε Δνηαλθένηα πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο (αλά θαηεγνξία θσδηθνύ) νη νπνίεο έρνπλ εληαικαηνπνηεζεί ην αληίζηνηρν ρξνληθό 

δηάζηεκα, 

 ηελ ζηήιε Πληρωθένηα πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο (αλά θαηεγνξία θσδηθνύ) γηα ηηο νπνίεο νη Σακεηαθέο Τπεξεζίεο έρνπλ εθδώζεη 

αληίζηνηρε επηηαγή  έσο 31/12/2017. 
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Α. ΔΟΓΑ 

 

Καηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017 ε πνξεία είζπξαμεο ησλ εζόδσλ ζπλνιηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 90,94% επί ηνπ 

Γηακνξθσκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, πνζνζηό ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκό θαηάξηηζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

Αλαιπηηθά: 
 ηελ θαηεγνξία 0000 (έζνδα από Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε) δελ ππήξμε θαζόινπ  επηρνξήγεζε γηα  ΔΛΔΠΑΠ, θαη πκβαηηθέο θιίλεο. 

 ηελ θαηεγνξία 1000 (Φόξνη-ηέιε-Γηθαηώκαηα ππέξ Ν.Π.Γ.Γ.) ππήξμε ηαθηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ Μηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα  ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηελ Μηζζνδνζία Αηξεηώλ. Γηα ην δηαηξνθηθό επίδνκα λεθξνπαζώλ ππνιείπεηαη ζην ηέηαξην 

ηξίκελν ε δόζε ηνπ Γεθεκβξίνπ. Γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ νηθ. έηνπο 2017 ππήξμαλ δύν επηρνξεγήζεηο ην ηέηαξην ηξίκελν νη 

νπνίεο απνδόζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηνλ 11ν θαη 12ν κήλα. Σα έζνδα από ΚΑΠ γηα επελδπηηθέο δαπάλεο θαη δαπάλεο νδηθνύ δηθηύνπ 

ππήξμαλ απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηα πξνϋπνινγηδόκελα θαη απνδόζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ. 

 ην ζύλνιν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ εζόδσλ (1000-1250, 3000, 4000, 5000, 6000) νη εηζπξάμεηο ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ ππεξηεξνύλ ησλ 

πξνϋπνινγηζζέλησλ εζόδσλ. 

 ηελ θαηεγνξία 9000 (έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο), ππήξμε επηρνξήγεζε γηα ΑΔΠ 530, ΑΔΠ 030, ΑΔΠ 330,  

ΑΔΠ 018/2,    ΑΔ 024 θαη Πξόγξακκα Πίλδνο. Δηδηθά γηα ηελ ΑΔ 024 γηα ηνλ Νέν Δπελδπηηθό λόκν 3908/2011 θαη γηα ηνλ λόκν 

3299/2004 ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ επηρνξεγήζεθε ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2017 κε ην πνζό ησλ 7.010.437,00€ από ηα νπνία 

πιεξώζεθαλ 6.138.124,00€ 

  ηελ θαηεγνξία 9000 όζνλ αθνξά ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο ππήξμαλ επηρνξεγήζεηο γηα ΑΔΠ 530, ΑΔΠ 030, ΑΔΠ 

018/1 , ΑΔΠ 318/2, ΑΔΠ 330, ΑΔΠ 018/2 θαη ΑΜΠ030. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εζόδσλ απνδόζεθε ζην ΠΣΑΖ ηνλ κήλα 

Γεθέκβξην. 

 

 

Β. ΔΞΟΓΑ 

Ζ πνξεία εθηέιεζεο ησλ δαπαλώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2017  αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 49,52 % επί ηνπ Γηακνξθσκέλνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εζόδσλ απνδόζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο γεγνλόο πνπ 

θαζηζηνύζε αδύλαηε ρξνληθά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δαπαλώλ ζε αληηζηνίρηζε κε ηελ εηζξνή ησλ εζόδσλ. 

Καηά ην Γ΄ηξίκελν ηνπ 2017 έρνπλ εμνθιεζεί ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο νη δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2016-2017 θαη ηκήκα ησλ 

δαπαλώλ κεηαθνξάο καζεηώλ επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ 2017.Σν δηαηξνθηθό επίδνκα λεθξνπαζώλ ζε αλαινγία κε ηελ εηζξνή εζόδσλ εμνθιήζεθε 

κέρξη θαη ην δίκελν επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ, ελώ έρνπλ εμνθιεζεί θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Πξνλνηαθώλ Ηδξπκάησλ (Γεξνθνκείν 

Εσζηκαδώλ, Γεξνθνκείν Γ. & . Μάηζνπ θαη Π.Κ.Δ.Κ.Α. «Αγία Θενδώξα»). Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γεληθά ηεο Πεξηθέξεηαο  ηνπ ηειεπηαίνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο παξακέλνπλ αλεμόθιεηεο ιόγσ ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο Γεκόζηεο Δπελδύζεηο νη πιεξσκέο ππήξμαλ αλάινγεο ηεο εηζξνήο ησλ εζόδσλ, ελώ γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό λόκν όπσο παξαπάλσ 

αλαθέξζεθε , ε εθηέιεζε ησλ δαπαλώλ ππήξμε αλάινγε ηεο εηζξνήο ησλ εζόδσλ παξά ην γεγνλόο όηη ε επηρνξήγεζε απνδόζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα 

ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δαπαλώλ ησλ επελδύζεσλ πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηρνξεγήζεηο θαη  ηηο πιεξσκέο ησλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

κε ππόινγν ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Ζπείξνπ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ πιεξώζεθαλ ην 2017 από ην ΠΣΑΖ  έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζην Λνγηζηηθό ύζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα κε βάζε ηα πξνζσξηλά απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία καο έρνπλ απνζηαιεί κε επζύλε ηνπ ΠΣΑΖ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΔΟΓΩΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ 

2017(ΔΟΓΑ-ΑΝΑΚΛΖΔΗ) 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 

ΔΞΟΓΩΝ 

ΠΛΖΡΩΜΔ 

30.947.569,00 33.119.763,00 52.171.403,00 19.164.237,00 

 

 

ε ζπλάξηεζε κε ηα αλσηέξσ , ν Πξνϋπνινγηζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ  2017 εθηειέζηεθε  ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνύ 

θαηάξηηζήο ηνπ. 

Σα νξηζηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ Απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017. 

 

     Ιωάννινα  19 / 1 / 2018 

σνημμένα Ο Περιθερειάρτης 

Έθζεζε Γ΄ Σξηκήλνπ 2017 

 

ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/12/2017

K.A. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ Προϋπ/ζμός Βεβαιωθένηα % Διζπρατθένηα

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0000 Επηρνξεγήζεηο 1.011.826,00 551.367,93 54,49% 551.367,93 54,49% 100,00

1000 Φόξνη, Τέιε θαη Δηθαηώκαηα ππέξ λ.π.δ.δ. 36.647.237,53 37.444.691,60 102,18% 37.444.691,60 102,18% 100,00

3000 Έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 368.494,00 505.226,06 137,11% 505.226,06 137,11% 100,00

4000 Πξνζαπμήζεηο,πξόζηηκα,ρξεκαηηθέο πνηλέο & παξάβνια 130.847,00 65.793,80 50,28% 65.793,80 50,28% 100,00

5000 Λνηπά έζνδα 41.978,00 65.999,80 157,22% 65.999,80 157,22% 100,00

6000 Έθηαθηα έζνδα 15.995,00 62.434,41 390,34% 62.434,41 390,34% 100,00

7000 Έζνδα από Δάλεηα

8000 Έζνδα από παξειζόληα έηε

9000 Έζνδα από επηρνξεγήζεηο θ.ιπ. γηα επελδύζεηο 63.946.405,89 54.214.038,88 84,78% 54.214.038,88 84,78% 100,00

ΤΝΟΛΟ: 102.162.783,42 92.909.552,48 90,94% 92.909.552,48 90,94% 100,00

 Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

ΚΑΥΡΙΜΑΝΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΓΔΝ.Γ/ΝΗ OIKON.ΤΠΗΡΔΙΩΝ & 

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ  Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2017

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

%

Ιωάννινα    19   / 1 /  2018
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

K.A. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ Προϋπ/ζμός Γεζμεσθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληρωθένηα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

0000 Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο 40.161.766,74 34.828.376,87 86,72% 30.622.562,89 76,25% 27.758.728,91 27.758.728,91 69,12% 90,65%

1000 Πξνκήζεηεο αγαζώλ & θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ 2.275.108,27 1.472.993,07 64,74% 1.021.743,91 44,91% 817.877,97 817.877,97 35,95% 80,05%

2000 Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο 3.066.591,98 2.710.529,00 88,39% 2.455.209,13 80,06% 2.184.694,84 2.184.694,84 71,24% 88,98%

3000 Πιεξωκέο πνπ αληηθξίδ.από πξαγκαηνπ. έζνδα 327.000,00 312.285,98 95,50% 2.285,98 0,70% 2.174,98 2.174,98 0,67% 95,14%

5000 Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο 733.265,98 200.364,01 27,32% 110.603,40 15,08% 34.381,27 34.381,27 4,69% 31,09%

6000 Κίλεζε θεθαιαίωλ (από θώδηθα λ.π.δ.δ.) 200.000,00 200.000,00 100,00% 175.212,93 87,61% 175.212,93 175.212,93 87,61% 100,00%

7000 Απαιινηξηώζεηο, αγνξέο, αλεγέξζεηο θ.ιπ. 73.800,00 71.800,00 97,29% 71.800,00 97,29% 71.800,00 71.800,00 97,29% 100,00%

9000 Πιεξωκέο γηα επελδύζεηο (από Κώδηθα λ.π.δ.δ.) 99.355.795,88 85.908.595,58 86,47% 41.937.005,70 42,21% 41.347.467,99 41.347.467,99 41,62% 98,59%

ΤΝΟΛΟ: 146.193.328,85 125.704.944,51 85,99% 76.396.423,94 52,26% 72.392.338,89 72.392.338,89 49,52% 94,76%

Ιωάννινα 19  /   1  /  2018

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΗΠΔΙΡΟΤ

ΚΑΥΡΙΜΑΝΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Γ΄ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2017

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Περίοδος 1/1/2017 έως 31/12/2017
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