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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το αρικμ.  11/13-12-2017  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 κατεπείγουςα  (άρκρ. 167 του Ν.3852/2010) ςυνεδρίαςθ ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δεκατρείσ του μθνόσ Δεκεμβρίου ζτουσ 2017, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν 

τθσ με αρικμ. πρωτ. 146181/5163/12-12-2017 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του, ςτθν οποία αναγράφεται και ο λόγοσ του 

κατεπείγοντοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν 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, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 
6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 
10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Τςιάρα Σταυροφλα  13.Καττισ Νικόλαοσ 14.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
15.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 16.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 18.Λάηοσ Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ 
(Κζλλυ) 20.Μποφμπα Βαςιλικι 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Γοφςθσ Χριςτοσ 23.Βαςιλάκθσ Περικλισ 24.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 
25.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 26.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 27.Πάικασ Σπυρίδων 28.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 29.Κωνισ Δθμιτριοσ 30.Ζάψασ 
Γεϊργιοσ 31.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 32.Ζάκασ Γεϊργιοσ 33.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 34.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 
35.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 36.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 37.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 38.Ζικοσ Νικόλαοσ 39.Γιολδάςθσ 
Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 40. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 41.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηη ζυνεδρίαζη δεν παραβρέθηκε ο κ. Βαγγελισ Απόςτολοσ  τακτικό μζλοσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και 

νόμιμα κλικθκε 

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 το κζμα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, και αφοφ ενθμερϊκθκε από τον Πρόεδρο του Π.Σ.  και αποφάνκθκε  για 
το κατεπείγον των κεμάτων   τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, θμεριςιασ διάταξθσ κζμα, ωσ εξισ: 

 
 

Θζμα 1
ο 

========== 
Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ» 
 
 

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 υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 
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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 ειςιγθςθ του κ. Περιφερειάρχθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 145108/5062/11-12-2017) 

(ςυνθμμζνα με α/α: 76 ςτο φάκελο 2/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςτθν οποία 

διαλαμβάνονται τα εξισ: 

«Ειςιγθςθ για υμμετοχι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν Αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ». 
Η Περιφζρεια Ηπείρου είναι μζτοχοσ ςτθν εταιρεία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Ν. ΗΠΕΙΡΟΤ- ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ». 
Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςιμερα ςτισ 142.000,00€, διαιροφμενο ςε 14.200 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 
10,00€ εκάςτθ.  
το κεφάλαιο αυτό θ Περιφζρεια Ηπείρου ςυμμετζχει ζωσ ςιμερα με το ποςό των 67.970,00€, αρικμό μετοχϊν 6.797  
ονομαςτικισ αξίασ 10,00€ ζκαςτθσ και ποςοςτό 47,8662%. 
Η Γενικι υνζλευςθ  των μετόχων τθσ ΕΣΑΝΑΜ Α.Ε.  OTA  ςτθν ζκτακτθ  ςυνεδρίαςι τθσ τθν 10-11-2017 αποφάςιςε, με 
αυξθμζνθ πλειοψθφία των παρευριςκομζνων ψιφων που εκπροςωπικθκαν ςτθ ςυνζλευςθ κατά 86,8651%, τθν αφξθςθ του 
Μετοχικοφ τθσ Κεφαλαίου κατά 300.000,00€ (τριακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ) με καταβολι μετρθτϊν και ζκδοςθ τριάντα χιλιάδων 
(30.000) νζων κοινϊν και ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ δζκα (10,00 €)ευρϊ εκάςτθσ και τιμισ διάκεςθσ (10,00 
€)ευρϊ. 
Με βάςθ το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτο κεφάλαιο ςιμερα που είναι 47,8662%, θ αναλογία τθσ ςτθν 
εν λόγω αφξθςθ ανζρχεται  ςτο ποςό των  143.600,00€ και τθσ αντιςτοιχοφν 14.360 νζεσ κοινζσ και ονομαςτικζσ μετοχζσ το 
δε ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ κα ανζλκει ςτο 47,8665%. 
Προτείνεται θ Περιφζρεια Ηπείρου να ςυμμετάςχει ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ.» διότι: 
 Είναι το «εργαλείο» τθσ Αυτοδιοίκθςθσ τθν οποία ςτθρίηουν με ςυςτθματικό τρόπο, πολλζσ φορζσ μάλιςτα με ίδιουσ 

πόρουσ, προκειμζνου να ςυμμετζχει ενιςχυμζνα ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία, αξιοποιϊντασ τα κετικά του 
δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ λειτουργοφν ςτο ενδιάμεςο επίπεδο με κετικό ιςοηφγιο και ςτόχο 
τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Περιφζρειασ και τθσ υπαίκρου. 

 Η εφαρμογι των περιφερειακϊν πολιτικϊν για τθν ανάπτυξθ και ειδικότερα τθ ςτιριξθ του παραγωγικοφ 
περιβάλλοντοσ μζςω τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ απαιτεί, εκτόσ από το κατάλλθλο κεςμικό – νομικό πλαίςιο, τθ 
δζςμευςθ των αναγκαίων πόρων, κακϊσ και τθν διαρκι και ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ των ενδιαφερόμενων, με άμεςο 
και αποτελεςματικό τρόπο.  

 Η ςυμμετοχι ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ.» κα ςυμβάλει ςτα εξισ: 
 τθν εξυγίανςθ των ίδιων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. 
 τθν απόκτθςθ ενόσ ικανοφ κεφαλαίου κίνθςθσ προκειμζνου να μπορεί να εξαςφαλίηει τθν είςπραξθ των εςόδων 

τθσ που προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. Ο μζχρι ςιμερα προγραμματιςμόσ τθσ 
Εταιρίασ, μετά και τθν ζγκριςθ του Σοπικοφ Προγράμματοσ  CLLD/LEADER 2014 - 2020 προχπολογιςμοφ Δθμόςιασ 
Δαπάνθσ 7.850.000,00€ (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 3206/12-12-2016 απόφαςθ ζγκριςθσ και τθν υπ. αρικμ.: 
2917/01-11-2017 Ζνταξθ τθσ Πράξθσ  Περιφζρειασ Ηπείρου»), εξαςφαλίηει  τουσ ανάλογουσ πόρουσ και τθ 
βιωςιμότθτα τθσ εταιρίασ μζχρι και το 2023, όχι όμωσ και τθν απαραίτθτθ ρευςτότθτα λόγω των ιδιαιτεροτιτων 
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και τθσ αντίςτοιχθσ πιςτοποίθςθσ των δαπανϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςτεί από 
τθν Ε.Ε. και τισ αντίςτοιχεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ κζτοντασ ζτςι ςε κίνδυνο τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων. 

 τθ φερεγγυότθτά τθσ απζναντι ςτα τραπεηικά ιδρφματα για τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολϊν που είναι απαραίτθτεσ και υποχρεωτικζσ για τθν υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων τθσ 
εταιρείασ. 

 το να ειςζλκουν νζοι μζτοχοι ςτθν εταιρεία ϊςτε να μεγεκυνκεί  ο ρόλοσ τθσ ςε ζνα διευρυμζνο γεωγραφικό χϊρο 
δράςθσ.  

 το να υλοποιθκεί επενδυτικό πρόγραμμα με τθν αναβάκμιςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ, 
ϊςτε να παρζχει υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τον Ν. 3463/2006 άρκρο 265 παρ. 8, κακϊσ και  τον Ν. 3852/2010 άρκρο 
194 παρ. 9 όπου αναφζρεται ρθτά ότι:  «ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου που καταβάλλεται από τουσ Ο.Σ.Α. και τισ Περιφζρειεσ δεν μπορεί να υπερβαίνει ποςοςτό μεγαλφτερο 
του ενόσ δευτζρου (1/2) του ποςοφ τθσ αφξθςθσ», θ Περιφζρεια Ηπείρου ωσ παλαιόσ μζτοχοσ ςτθν «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ» με το 
μεγαλφτερο ποςοςτό, κα πρζπει ζωσ τισ 10/01/2018 να αςκιςει το δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου κατά τθν παραπάνω αναλογία και να κατακζςει το ανάλογο αντίτιμο για τθν απόκτθςθ των μετοχϊν. 
Μετά το τζλοσ τθσ προκεςμίασ αυτισ οι μετοχζσ που δεν ζχουν αναλθφκεί, ςφμφωνα με τα παραπάνω, διατίκενται 
ελεφκερα από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ.» 
5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ, τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:11/53/13-12-2017 ) 

- φμφωνα με τα όςα διαλαμβάνονται ςτθν αναγραφόμενθ ειςιγθςθ, εγκρίνει τθ ςυμμετοχι  τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ςτθν αποφαςιςκείςα από τθ Γενικι υνζλευςθ αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ εταιρείασ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

Ν. ΗΠΕΙΡΟΤ- ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ», κατά το ποςό 

των 300.000,00 € (τριακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ) με καταβολι μετρθτϊν και ζκδοςθ τριάντα χιλιάδων (30.000) νζων κοινϊν 

και ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ δζκα (10,00 €) ευρϊ εκάςτθσ και τιμισ διάκεςθσ (10,00 €)ευρϊ. 

Με βάςθ το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτο κεφάλαιο ςιμερα που είναι 47,8662%, θ αναλογία τθσ 

ςτθν εν λόγω αφξθςθ ανζρχεται  ςτο ποςό των  143.600,00€ και τθσ αντιςτοιχοφν 14.360 νζεσ κοινζσ και ονομαςτικζσ 

μετοχζσ το δε ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ κα ανζλκει ςτο 47,8665%. 

Επιςθμαίνεται όμωσ, ότι θ  Περιφζρεια Ηπείρου, ςτθν παροφςα φάςθ,  κα καλφψει το 50%  του ποςοφ τθσ 

αναλογίασ τθσ, ιτοι 71.800,00 € ζναντι του ςυνολικοφ δικαιοφμενου κατϋ αναλογία ποςοφ ςυμμετοχισ των 143.600,00 €, 

με τθν επιφφλαξθ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το δικαιοφμενο ποςό ςυμμετοχισ, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυμμετοχισ ςτθν αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου από τουσ υπολοίπουσ μετόχουσ  τθσ 

ΕΣΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΣΑ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του Ν. 3463/2006 άρκρο 265 παρ. 8 κακϊσ και  τον 

Ν. 3852/2010 άρκρο 194 παρ. 9 όπου αναφζρεται ρθτά ότι:  «ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 47 του κ.ν. 

2190/1920, τυχόν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου που καταβάλλεται από τουσ Ο.Σ.Α. και τισ Περιφζρειεσ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ποςοςτό μεγαλφτερο του ενόσ δευτζρου (1/2) του ποςοφ τθσ αφξθςθσ», 

Η  Περιφζρεια Ηπείρου ωσ παλαιόσ μζτοχοσ ςτθν «ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ» με το μεγαλφτερο ποςοςτό, κα πρζπει ζωσ 

τισ 10/01/2018 να αςκιςει το δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά τθν παραπάνω 

αναλογία και να κατακζςει το ανάλογο αντίτιμο για τθν απόκτθςθ των μετοχϊν. 

- Εξουςιοδοτεί τον  Περιφερειάρχθ Ηπείρου κ. Αλζξανδρο Καχριμάνθ,  να προβεί ςε κάκε απαιτοφμενθ ενζργεια, 

πράξθ κ.λπ.,  για τθν υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτθν αφξθςθ του Μετοχικοφ 

Κεφαλαίου και τθν εν γζνει υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ. 

 

 
θμειϊνεται ότι: 
1.Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά, με τθν επιφφλαξθ τθσ υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ και 
τθσ ςτοχοκεςίασ,  που ζκεςε θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων 
 
2.Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», ςυμφϊνθςε με τθν αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου μόνο και μόνο για 
να διευκολυνκεί θ κατάςταςθ και να λυκοφν τα προβλιματα που υπάρχουν με τουσ εργαηόμενουσ. Δεν πιςτεφουν 
ωςτόςο, ότι ςιμερα θ εταιρεία μπορεί να παίξει το ρόλο που ζπαιξε όταν ιδρφκθκε, τότε που μποροφςε κάποιοσ να 
μιλιςει περιςςότερο για Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ.  
ιμερα, κάτι τζτοιο δεν ιςχφει. ιμερα μπορεί κάποιοσ να μιλιςει μόνο για «βακφ κράτοσ». Παλαιότερα θ Σ.Α. μποροφςε 
να αξιοποιιςει αυτοφ του είδουσ τισ Εταιρείεσ, προσ αποκόμιςθ κοινοφ οφζλουσ. ιμερα αυτό το πράγμα δεν ςυμβαίνει. 
Αυτά τα «εργαλεία», όπωσ θ «ΕΣΑΝΑΜ»,  δεν βρίςκονται κοντά ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Ζχει περιοριςκεί ο ρόλοσ τουσ  
ςε κάποια προγράμματα και κυρίωσ αποτελοφν «ιμάντα» για να δίνεται ηεςτό χριμα ςε κάποιουσ επιχειρθματίεσ, ςε 
κάποιουσ επενδυτζσ. Και το οξφμωρο είναι ότι ενϊ εκείνοι πλθρϊνονται , οι εργαηόμενοι  παραμζνουν απλιρωτοι.    
Η γενικότερθ κζςθ τουσ είναι: 
-Να μθν υπάρχουν αυτζσ οι εταιρείεσ και θ Περιφζρεια και οι Διμοι  να είναι καλά οργανωμζνοι να προςφζρουν 
υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ.  Ο ρόλοσ των εταιρειϊν αυτϊν με τα ςθμερινά δεδομζνα δεν  είναι  ςθμαντικόσ. 
-Θα πρζπει άμεςα το Π..,  να αποφαςίςει για τθν απορρόφθςθ και των δφο Εταιρειϊν (ΕΣΑΝΑΜ ΑΕ ΟΣΑ και 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε.),  ςτθν Περιφζρεια,  με ταυτόχρονθ μεταφορά του προςωπικοφ τουσ ςτθν Περιφζρεια και  με 
ςτακερι ςχζςθ εργαςίασ. 
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Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία ψιφιςε «κατά».  

2. Η παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία ψιφιςε «λευκό», διότι θ Εταιρεία δεν παρουςιάηει τθ δραςτθριότθτα  

που κα ζπρεπε να παρουςιάηει. 

3. Οι ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί φμβουλοι κ. Πάνθσ, ο οποίοσ ψιφιςε «όχι» και ο κ. Γιολδάςθσ , που ψιφιςε «λευκό» 

 

 
 

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

           ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα            Η Αντιπρόεδροσ του  Π. 

              Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια 
 
Η Πρακτικογράφοσ 

          Ο Γραμματζασ του  Π..  
           Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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