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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  1/29-1- 2020  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 εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 10613/227/23-01-2019, 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.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 11.Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Παπαχρήστου Βασίλειος 13.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας17.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.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ. 1. Τσιάρα Σταυρούλα  2.Σπυρέλης Μιχαήλ και 3.Αναγνώστου Κωνσταντίνος,  τακτικά μέλη του 
Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         

 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου 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: 

               
      Θέμα 6ο 

     ======== 
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Δ΄ τρίμηνο έτους 2019 

 
 

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. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β) καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 

40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) 

5. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  και το ΟΠΔ οικονομικού 

έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 209896/21-12-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΧ7ΣΟΡ1Γ-7ΞΟ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 
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6. Τις αριθμ. 7/30/9-5-2019  (ΑΔΑ: ΩΦΨΣ7Λ9-0ΡΣ),  10/38/28-8-2019 (ΑΔΑ: Ψ7517Λ9-Β02) και 18/66/28-11-20219 (ΑΔΑ:6Τ8Υ7Λ9-ΣΩΝ ) 

αποφάσεις  του περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσής του για το  Α΄, Β΄ και Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 

7. Την αριθμ. 2/81/20-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ3Η7Λ9-ΜΘ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε 

στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.11368/261/24-1-2020) (συνημμένα με α/α: 9 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα 

του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ ΄ 

τρίμηνο του έτους 2019, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2019  και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.  

8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο του οικ. έτους 2019, εκτελέστηκε στα πλαίσια του 

σχεδιασμού κατάρτισής του. 

9. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 1/5/29-1-2020) 

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο οικ. 

έτους 2019 (1/1/2019 έως 31/12/2019), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους 

πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  απόφασης 

 
 
Μειοψηφούν: 
1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  η οποία διαφώνησε, γιατί δεν αισθάνεται ικανοποιημένη από τον βαθμό στον οποίο υλοποιήθηκε 
ο Προϋπολογισμός. 
Με την ευκαιρία  όμως, τόνισαν και άλλα ζητήματα συσχετικά με τον Προϋπολογισμό.  
Πιστεύουν πως είναι καιρός πλέον η Περιφέρεια να απεμπλακεί από την διαδικασία της είσπραξης  των όσων έχουν να κάνουν με τη 
διαχείριση των απορριμμάτων και να αναλάβει ο ΦΟΔΣΑ. Η εμπλοκή της Περιφέρειας είχε έννοια τότε, που τα θεσμικά αυτά όργανα δεν 
λειτουργούσαν. Τώρα  πλέον,  δεν συντρέχει λόγος και κατά συνέπεια η Περιφέρεια θα πρέπει να απεμπλακεί. 
Ακόμη, θεωρώντας  ότι ο Προϋπολογισμός συνδέεται και  πρέπει να συνδέεται και με τον μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, 
κρίνουν πως είναι απαραίτητο, το Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερώνεται τακτικά για τα όσα διαλαμβάνονται στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, αλλά και να μεταφέρεται σ’ αυτές  και η πολιτική και οι προτάσεις του Π.Σ. 
Μέχρι σήμερα πάνω σ’ αυτό υπάρχει έλλειμα. 
 
2)Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», η οποία διαφώνησε, έχοντας επί της αρχής τελείως διαφορετική αντίληψη, για τη 
διάρθρωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας. 
Αναφερόμενοι και εκείνοι στο θέμα του προγράμματος ΕΣΠΑ, τόνισαν ότι, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ενδιαφέρον τους – 
αλλά και κανενός άλλου, πιστεύουν – για την όσο το δυνατόν  καλύτερη αξιοποίηση των πιστώσεων και την μεγαλύτερη απορροφητικότητα. 
Ωστόσο, για να μην παρατηρηθούν τα ίδια προβλήματα, που έχουν συμβεί στον υλοποιούμενο πρόγραμμα, πιστεύουν πως η Επιτροπή 
Παρακολούθησης  θα πρέπει να μελετήσει  ίσως και έναν επανασχεδιασμό  του προγράμματος 21-27, προκειμένου να μην παρατηρηθεί και 
πάλι το φαινόμενο των «παρκαρισμένων» χρημάτων, όπως δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της παράταξης. Το πλαίσιο και οι άξονες 
στο οποίο στηρίχθηκε  μέχρι εδώ  ενδεχομένως να έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. 
Βέβαια, από αυτό υπάρχει κίνδυνος απένταξης  κάποιων έργων και αυτό  μπορεί να έχει κάποιο κόστος, αλλά μετράει η επίτευξη ενός 
καλύτερου αποτελέσματος. 
Και ακόμη, ίσως θα έχει και έννοια το αρμόδιο Υπουργείο να  επανεξετάσει τη συμπόρευση των Περιφερειών στην υλοποίηση του 
προγράμματος. Ίσως  να είναι πιο αποτελεσματικό οι Περιφέρειες να είναι ανεξάρτητες.  
 
3)Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, διότι οι πίνακες των στοιχείων αποδεικνύουν και τη δυσλειτουργία του 
Κράτους, το οποίο δεν αφήνει τις Περιφέρειες να κάνουν όσο μπορούν καλύτερα τη δουλειά τους. Τις αναγκάζει να κινούνται με χαλαρούς 
ρυθμούς στους πρώτους μήνες υλοποίησης του Προϋπολογισμού και να αναγκάζονται να τρέχουν, για ότι προλάβουν, στο τελευταίο τρίμηνο. 
Εκφράζοντας, ωστόσο, και εκείνοι την αγωνία τους για την όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του Προϋπολογισμού – γιατί δεν ανήκουν σε 
αυτούς που θα περίμεναν το τέλος του έτους για να διαπιστώσουν την αποτυχία του έργου της Περιφέρειας, για να χαρούν – πιστεύουν ότι, 
θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, έτσι ώστε φορείς που δεν εκτελούν τα έργα που έχουν αναλάβει, 
να πιέζονται από την Περιφέρεια, προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην απορρόφηση των πιστώσεων, γιατί 
ακόμη και όταν ένα μικρό ποσοστό του Προϋπολογισμού δεν υλοποιείται, αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, στους 
οποίους θα πρέπει να επιστρέφεται το 100% του Προϋπολογισμού.  
 
4)Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», καταψήφισε την έκθεση εμμένοντας στις απόψεις τους, που έχουν εκφράσει και σε 
προηγούμενα θέματα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια όχι μόνο δεν βοηθάει την ανάπτυξη, αλλά και παραμένει και ένας κακός διαχειριστής των 
όσων  - ολίγων πιστώσεων διατίθενται. 
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Και εάν λάβει κανείς υπόψη τις ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, μεταφορές μαθητών κ.λπ.) και το Πρόγραμμα του Περιφερειακού Ταμείου, 
αυτό που απομένει στη διαχείριση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ένα μικρό ποσοστό, που αντιστοιχεί με έναν μικρό προϋπολογισμό 
μιας πρώην Νομαρχίας.  
Έτσι, αναδεικνύεται το πρώτο και βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με την περικοπή των πόρων και για την οποία έχει «βάλει πλάτη» και η 
Κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και η Περιφέρεια ,η οποία έχει ανεχθεί την κατάσταση και δεν έχει αντιδράσει. 
Και σε όλα αυτά, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων απευθύνεται στους μεγάλους επενδυτές και το ότι το ΕΣΠΑ 
είναι « κεντρικά καναλιζαρισμένο» για το που θα κατευθυνθεί και σίγουρα αυτό δεν είναι προς την κατεύθυνση της κάλυψης λαϊκών αναγκών 
και έργων, που θα βοηθούν τους μικρούς παραγωγούς και αγρότες, φθάνει η κατάσταση να είναι περισσότερο απογοητευτική για την 
ανάπτυξη του τόπου. 
Όλα οδηγούνται για τα συμφέροντα των μεγάλων επενδυτών, οι οποίοι παίρνουν ζεστό κρατικό χρήμα και επενδύουν μόνο όταν εκείνοι 
αποφασίσουν και αφού θα έχουν επιτύχει μεροκάματα σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πάντα για την ανάπτυξη που εκείνοι θέλουν. 
Έτσι, η Περιφέρεια πάει στις ράγες τις κυρίαρχες, το «τρένο πάει κατά το δοκούν» - ίσως όχι και όπως η ίδια θα ήθελε - και έτσι καταλήγει να 
μην είναι ούτε καλός διαχειριστής. 
Εκείνοι είναι σε αυτό αντίθετοι, επειδή επιθυμούν κάλυψη των λαϊκών αναγκών και ένα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την 
κατασκευή  έργων που θα έλυναν τα προβλήματα των αγροτών, των παραγωγών κ.λπ (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, αντισεισμικά …) 
Αυτός ο προσανατολισμός όμως δεν υπάρχει και έτσι η Περιφέρεια δεν μπορεί να κομπάζει, αφού καταλήγει να είναι και ένας κακός  
διαχειριστής   
 
5)Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία  τοποθετήθηκε αρνητικά, συμφωνώντας απόλυτα με τις απόψεις της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», οι οποίες επανειλημμένα έχουν  εκφρασθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά χωρίς να έχουν 
επηρεάσει, ούτε στο ελάχιστο, την Περιφερειακή Αρχή, η οποία συνεχίζει να υποκύπτει, χωρίς να διεκδικεί, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει 
ανάγκη η Πατρίδα.   
Και εκείνοι δεν διαφωνούν για χάρη της Πατρίδας να υποκύψει κανείς, αλλά  θα πρέπει και να διεκδικεί και μάλιστα όταν παρατηρεί ότι 
διατίθενται διπλάσια χρήματα για έργα πολυτελείας – επί παραδείγματι – αθλητικών φορέων  και δεν διατίθενται καθόλου πιστώσεις για 
έργα υποδομής, που αφορούν των πρωτογενή τομέα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 
Και εξέφρασαν το ερώτημα: δεν πρέπει κάποια στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο να αντιδράσει και να πάρει μια απόφαση και να απαντήσει 
στην Κεντρική Εξουσία, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί, με τις συνεχείς περικοπές, που έχουν φέρει ως αποτέλεσμα το 
Συμβούλιο πλέον να έχει φθάσει σε οριακό σημείο και να ασχολείται μόνο με τις ανελαστικές δαπάνες ; 
Εκείνοι πιστεύουν ότι,  πρέπει επιτέλους να ανασκουμπωθούν με στόχο να επιτευχθεί μια διαφορετική κατάσταση για την ανάπτυξή του 
τόπου. 
 
6)Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία, στη βάση της θέσης που είχε εκφράσει και για τον Προϋπολογισμό, καταψήφισε το θέμα, 
τονίζοντας, πάντα, την ανάγκη της διεκδίκησης πόρων από την Κεντρική Εξουσία, κάτι που η Περιφερειακή Αρχή δεν επιτυγχάνει προγευόμενη 
« όπως βαράν τα όργανα» , όπως χαρακτηριστικά τόνισε  ό επικεφαλής της παράταξης. 
Εκείνοι με αυτό δεν συμφωνούν και πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να διεκδικήσει η Περιφέρεια πιστώσεις, για να μπορέσει να επιτελέσει τα 
έργα που έχει ανάγκη ο τόπος.  
……………….……………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………  
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
          

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
Η Πρακτικογράφος                                                                     

Σταύρος Παργανάς 
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου                         
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
 

Σακαρέλης Δημήτριος 
 
 
          Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

     
  Γκαμπρέλας Δημήτριος            

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 

    
    

 
 
 
 
 
 
Ακολουθούν έκθεση –πίνακες: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση 

Τηλέφωνο:2651364226 

email:n.tsaraousi@php.gov.gr 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

 Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 

 Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» 

(ΦΕΚ 2007/Β), 

 Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016, 

 Του άρθρου 40 του ν.4257/14, 

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για 

το Δ΄ τρίμηνο του 2019. 

 Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ   

Περίοδος 1/01/2019 έως 31/12/2019 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

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

149.960.567,89 119.713.145,69 79,83 119.713.145,69 79,83 100 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

Περίοδος 1/01/2019  έως 31/12/2019 
Πρ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

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

187.913.798,46 169.496.900,80 90,20 118.582.977,93 63,10 115.709.604,06 115.709.604,06 61,58 97,58 

Γενικά επί των όρων της έκθεσης: 

ΕΣΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου  με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 31 /12 / 2019. 

 Στην στήλη Βεβαιωθέντα αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια 

Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2019 έως 

31/12 /2019, 

 Στην στήλη Εισπραχθέντα αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών  εσόδων τα οποία έχουν 

γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
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ΕΞΟΔΑ: 

 Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας 

Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,  

 Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 

της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες») μέχρι 31/12 /2019. 

 Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες  

έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην 

υπηρεσία, 

 Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί 

το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 

 Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι Ταμειακές 

Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή  έως 31/12 /2019 και έχουν παραλειφθεί από τους δικαιούχους. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

 

Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2019 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε 

ποσοστό 79,83 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Αναλυτικά: 

 Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Δ΄ τρίμηνο  πιστώθηκε η επιχορήγηση για τα 

λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων εκτός της επιχορήγησης για το Γηροκομείο Σ.κ Μ. Μάτσου της 

ΠΕ Άρτας,  πιστώθηκε η αποζημίωση των ατόμων που ασχολήθηκαν με τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, η 

επιχορήγηση για τα πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων 2018, η επιχορήγηση γα Μέτρα και Σταθμά 2018 και ένα μικρό 

τμήμα της επιχορήγησης του 2019,  η επιχορήγηση για το εποχικό προσωπικό της ΔΑΟΚ. Δεν υπήρξε πίστωση  

για κοινοτική συμμετοχή από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας, για Πρόσθετα Τέλη Κτηνιάτρων 

και Γεωπόνων έτους 2019 και μέρος της επιχορήγησης Μέτρων και Σταθμών έτους 2019. 

 Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματαα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα 

λειτουργικά , την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, χρηματοδότηση 

για το πρόγραμμα δακοκτονίας, για ΟΣΔΕ καθώς και επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών και 

επενδύσεις. 

 Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από 

την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Δ΄ τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:  

1. 1000 μείον 1250: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων 

Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδείας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων  των Δ/νσεων Μεταφορών. Το 

Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1.474.159,00€ και η είσπραξη 

στο Δ΄ τρίμηνο σε 1.896.108,59€ ποσό ανώτερο του προϋπολογιζόμενου ποσού. 

2.  3000:στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι 

κεφαλαίων , έσοδα από πώληση εντύπων, μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών κ.λπ.). Στο Δ΄ 

τρίμηνο  έχουν πιστωθεί οι τόκοι του Β΄ εξαμήνου και η είσπραξη (233.237,92€) έχει ξεπεράσει το 

προϋπολογιζόμενο ποσό (205.563,38€). Δεν έγινε η είσπραξη των   εσόδων από μισθώματα δικαιώματος 

χρήσης βοσκήσιμων γαιών λόγω της αλλαγής στη διαδικασία, η οποία θα γίνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ  και 

δεν έχει ακόμη ξεκινήσει (προϋπολογιζόμενο ποσό 100.000,00€). 

3. 4000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που 

επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Δ΄ τρίμηνο (102.508,52€) ξεπερνά το 

προϋπολογιζόμενο ποσό (68.673,90€).  
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4. 5000 μείον 5200: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π. Το Προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό 

ανέρχεται σε 49.650,00€ και η είσπραξη στο Δ΄ τρίμηνο σε 33.739,40€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν 

παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση. 

5. 5200: Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου 

και τρίτων. Στην κατηγορία αυτή το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (3.884.672,00) αφορά την λειτουργία 

της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, και σχεδόν το σύνολο των εσόδων 

(2.484.293,99€) που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια από τους υπόχρεους φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ, απόδοση 

μέσω της ΔΕΗ κ.λπ.) έχει αποδοθεί (2.229.208,47€). Υπάρχει ακόμη καθυστέρηση στην είσπραξη των 

οφειλών από κάποιους Δήμους και έχει ζητηθεί εγγράφως από την υπηρεσία η απόδοση των εν λόγω οφειλών 

μέσω της ΔΕΗ (ποσό 994.323,24€). 

6. 6000: στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως : 

έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Το ποσό της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο (224.510,93€) έχει υπερβεί στο πολλαπλάσιο το 

προϋπολογιζόμενο ποσό (38.517,49€). 

 Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 

018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 318/2, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 055, ΣΑΕ 572 , Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και για το Πρόγραμμα 

Κοινωφελούς Εργασίας. Τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου  είναι ισόποσα με το ύψος 

των πληρωμών με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ. 

Β. ΕΞΟΔΑ 

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία των εσόδων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 

2019  ανέρχεται σε ποσοστό 61,58% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. 

Κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2019 ένα μικρό μέρος των δαπανών της  μεταφοράς μαθητών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019 

έχει εκκαθαριστεί ( καθώς η αντίστοιχη επιχορήγηση πιστώθηκε τέλη Δεκεμβρίου στην Περιφέρεια)  αναλογικά με 

τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περ. Ενότητα.  Η απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της 

Μονάδας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων(κατηγορία εξόδου 3000) ακολουθεί τον ρυθμό εισροής των οφειλών από 

τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή 

των εσόδων  και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2018. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα 

ΠΔΕ( ΣΑΕ 055, ΣΑΕΠ 030,  ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜ 581 , ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 572, 

ΣΑΕ 071, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και ΤΕΒΑ) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του 

Ν.Π.Δ.Δ. Η απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στα προϋπολογιζόμενα ποσά  και την εκτέλεση απεικονίζει την  

εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με το οποίο πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, συμβάσεων έργων, δημοπρατήσεων  έργων κ.λπ. θα πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένη η δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων για την κανονικότητα και νομιμότητα της δαπάνης και την 

αποφυγή ύπαρξης δημοσιονομικού ελλείμματος κατά την στιγμή πραγματοποίησης της δαπάνης.  

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περ. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου έχουν 

ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί 

με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ. 

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω , και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα 

τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας , για το Δ΄ τρίμηνο του  2019 

ο προϋπολογισμός της Περ. Ηπείρου  εκτελέστηκε  στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.  

Επισημαίνουμε ότι τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου θα υποβληθούν με την κατάρτιση 

του Απολογισμού οικ. έτους 2019. 

 

 

          Ιωάννινα   17 /  1  / 2020 

Συνημμένα                                                                        Ο Περιφερειάρχης 

Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2019 

                                                                                               Καχριμάνης Αλέξανδρος 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
      ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ OIKON.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
      Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

             ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

     

Περίοδος 1/1/2019 έως 31/12/2019 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

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

0000 Επιχορηγήσεις 1.201.603,53 768.090,70 63,92% 768.090,70 63,92% 100,00 

1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 36.023.499,00 40.123.084,43 111,38% 40.123.084,43 111,38% 100,00 

1250 Έσοδα από Κ.Α.Π. 34.549.340,00 38.226.975,84 110,64% 38.226.975,84 110,64% 100,00 

3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 205.563,38 233.237,92 113,46% 233.237,92 113,46% 100,00 

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα,χρηματικές ποινές & παράβολα 68.673,90 102.508,52 149,27% 102.508,52 149,27% 100,00 

5000 Λοιπά έσοδα 3.964.572,00 2.518.033,39 63,51% 2.518.033,39 63,51% 100,00 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 3.914.922,00 2.484.293,99 63,46% 2.484.293,99 63,46% 100,00 

6000 Έκτακτα έσοδα 38.517,49 224.510,93 582,88% 224.510,93 582,88% 100,00 

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 108.458.138,59 75.743.679,80 69,84% 75.743.679,80 69,84% 100,00 

9400 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 80.000.000,00 69.268.722,71 86,59% 69.268.722,71 86,59% 100,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 149.960.567,89 119.713.145,69 79,83% 119.713.145,69 79,83% 100,00 

        

     

Ιωάννινα 17  /  1   / 2020 

        

     

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                

     

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΞΤ7Λ9-Ν7Β
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
         ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
         ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
         Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

                              ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

           

       

Περίοδος 1/1/2019 έως 31/12/2019   

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

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

0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 44.490.736,90 36.633.310,79 82,34% 31.717.265,35 71,29% 30.090.075,90 30.090.075,90 67,63% 94,87% 

1000 
Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού 
εξοπλισμού 2.427.330,71 1.721.142,42 70,91% 1.258.625,85 51,85% 1.210.277,79 1.210.277,79 49,86% 96,16% 

2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 366.139,06 146.000,00 39,88% 106.000,00 28,95% 100.000,00 100.000,00 27,31% 0,00% 

3000 
Πληρωμές που αντικρίζ.από πραγματοπ. 
έσοδα  4.508.507,74 3.910.520,00 86,74% 3.054.868,97 67,76% 2.243.042,47 2.243.042,47 49,75% 73,43% 

3200 Αποδόσεις εσόδων σε λοιπούς 
οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα 4.464.507,74 3.884.672,00 87,01% 3.040.899,97 68,11% 2.229.208,47 2.229.208,47 49,93% 73,31% 

5000 
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 
κατηγορίες 1.974.049,91 1.059.022,00 53,65% 843.367,91 42,72% 838.020,77 838.020,77 42,45% 99,37% 

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 201.500,00 201.500,00 100,00% 175.090,05 86,89% 175.090,05 175.090,05 86,89% 100,00% 

9000 
Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 133.945.534,14 125.825.405,59 93,94% 81.427.759,80 60,79% 81.053.097,08 81.053.097,08 60,51% 99,54% 

9400 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00% 69.268.722,71 86,59% 69.268.722,71 69.268.722,71 86,59% 100,00% 

  ΣΥΝΟΛΟ: 187.913.798,46 169.496.900,80 90,20% 118.582.977,93 63,10% 115.709.604,06 115.709.604,06 61,58% 97,58% 

                      

        

Ιωάννινα  17   /  1   /  2020 

           

        

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

                                 

        

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΜΞΤ7Λ9-Ν7Β
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