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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 8/25-7-2018    Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Ρολυμελοφσ  Ρρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Ρρωτόκολλα 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 Ρ.Σ.  
(Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  είκοςι πζντε (25) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. 
πρωτ.. οικ. 97590/3114/17-7-2018 (Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Ραργανάσ, Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Ριτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι:  
1Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Ραπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 
6.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.Ρότςθσ Οδυςςεφσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία 
(Νατάςςα) 12.Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 13.Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα) 14.Ραπαγρθγορίου Νικόλαοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ 
Ιωάννθσ 17.Γοφςθσ Χριςτοσ 18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19.Βαςιλάκθσ Ρερικλισ 20.Ράντοσ Ραναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ 
Βαςίλειοσ 22.Ράικασ Σπυρίδων 23.Ντάλλασ Ιωάννθσ 24.Κωνισ Δθμιτριοσ 25.Ηάψασ Γεϊργιοσ 26.Χατηθεφραιμίδθσ Ρρόδρομοσ (Μάκθσ) 
27.Ηάκασ Γεϊργιοσ 28.Τςουμάνθ Πλγα (Πλυ) 29.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ηικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Ράνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Ρολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ.  
2.Φίλθ – Ραςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
3.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 4.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Θλιάνα 6.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)  7.Μποφμπα Βαςιλικι 
8.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και 
Αργυρϊ Ραππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 
 

Θζμα 9 
ο 

==================== 

Ζγκριςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για το  Βϋ τρίμθνο ζτουσ 2018 
 

 
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 

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)  
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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) 

5. Σθν αρικμ 10/52/8-11-2017 (ΑΔΑ ΩΞΨΔ7Λ9-ΓΞΙ) απόφαςι του, με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ και το ΟΠΔ οικονομικοφ 

ζτουσ 2018 τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, ελζγχκθκε και επικυρϊκθκε θ νομιμότθτά του με το αρικμ. 201219//19-12-2017 (ΑΔΑ 

7257ΟΡ1Γ-52Θ) ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ τθσ Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίασ 

6. Σθν αρικμ. 6/28/9-5-2018 (ΑΔΑ ΨΛ3Α7Λ9-927) απόφαςι του περί ζγκριςθσ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων εκτζλεςισ του για το Αϋ 

τρίμθνο οικ. ζτουσ 2018 

7. Σθν αρικμ. 25/1459/19-7-2018 (ΑΔΑ:73ΣΛ7Λ9-Π33) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..99701/3149/20-7-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 43 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 Βϋ τρίμθνο του ζτουσ 2018, ςυνοδευόμενθ από τθν ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ του Π/Τ τθσ Π.Η. του Αϋ 

τριμινου ζτουσ 2018,  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 Β’ τρίμθνο του οικ. ζτουσ 2018  εκτελζςτθκε ςτα πλαίςια του 

ςχεδιαςμοφ κατάρτιςισ του. 

9. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

10. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:  8/43/25-7-2018) 

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

οικ. ζτουσ 2018 (1/1/2018 ζωσ 30-6-2018), όπωσ αυτά αναλυτικά παρουςιάηονται ςτθν ςυνθμμζνθ ειςθγθτικι ζκκεςθ και ςτουσ 

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

 
 
Μειοψθφοφν όλεσ οι παροφςεσ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ  και οι Ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί  φμβουλοι, ςτθ βάςθ των 

τοποκετιςεων που ζχουν κάνει και ςτο παρελκόν  για τον Προχπολογιςμό και για τθν πρόοδο ςτθν υλοποίθςι του, ωσ εξισ: 

1. Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»,  ψιφιςε λευκό. 

2. Η παράταξθ «υμμαχία ΗΠΕΡΩΣΩΝ»,  ψιφιςε επίςθσ λευκό, ζχοντασ κατακζςει και τθν κάτωκι τοποκζτθςθ και επιςθμαίνοντασ ότι 

χωρίσ να ζχουν αρκεί οι επιφυλάξεισ τουσ για τθ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ των μικρϊν και, κυρίωσ, των μεγάλων ζργων, που 

ακολουκεί θ Περιφερειακι Αρχι, εκείνοι  ψθφίηουν λευκό, κζλοντασ να αναδείξουν τθν αναςφάλεια και τθν αβεβαιότθτα που 

προκφπτει από τθ ηοφερι οικονομικι πραγματικότθτα, που ζχει  αντίκτυπο ςτθ λειτουργία τθσ Περιφζρειασ, για τθν οποία, βζβαια, οι 

ευκφνεσ ανικουν ςτθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ. 

«Τοποκζτθςθ του Δθμιτρθ Χαμπίπθ  για τθν ζγκριςθ τθσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων  
προχπολογιςμοφ – Βϋτρίμθνο ζτουσ 2018 

 
Είναι αλικεια ότι οι δυςχζρειεσ που προκφπτον ςτθν προςπάκεια εφαρμογισ και πιςτισ τιρθςθσ του προχπολογιςμοφ λόγω και 
τθσ δυςμενοφσ ςυγκυρίασ είναι πολλζσ 
Το πάγωμα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν πραγματικι οικονομία τα τελευταία χρόνια, επζφερε ςθμαντικι απομείωςθ των 
κρατικϊν εςόδων με δυςμενείσ κλιμακωτζσ μειϊςεισ ςτισ επιχορθγιςεισ των φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ. 
Διαπιςτϊνουμε ότι τα ζςοδα το Βϋτρίμθνο κυμάνκθκαν ςε 23.032.578,23 € και ςε ποςοςτό 29,81%, και αντιςτοίχωσ τα ζξοδα  ςε 
34.950.402,93 και ποςοςτό 24,66% και με δεδομζνθ τθν φυςιολογικι διακφμανςθ του Α’ εξαμινου ςτο 50% θ τουλάχιςτον κοντά 
ςε αυτό καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε μια τεράςτια απόκλιςθ που γεννάει ζντονο προβλθματιςμό και αβεβαιότθτα. 

 
Οι ρυκμοί αυτοί εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ δεν μποροφν να εγγυθκοφν ςε επίπεδο ετιςιασ λειτουργίασ τθν χρθςτι διοίκθςθ 
και τθν καλφτερθ δυνατι λειτουργικότθτα τθσ Περιφζρειασ και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

 
Πζραν αυτοφ διαπιςτϊνουμε μια ςοβαρι δυςλειτουργία ωσ προσ τθν αδυναμία πλθρωμισ των λειτουργικϊν δαπανϊν των 
προνοιακϊν ιδρυμάτων και ανεξάρτθτα από τθν μθ καταβολι τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ αφοφ δθμιουργεί ςοβαρό πρόβλθμα 
ςτθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία δομϊν που προςφζρουν ςθμαντικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε ευαίςκθτεσ και 
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ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που ςτα πλαίςια τθσ ηοφερισ οικονομικισ κατάςταςθσ πλιττονται περιςςότερο και ζχουν ανάγκθ 
κοινωνικισ ςυνδρομισ. 

 
Η παρατεταμζνθ οικονομικι φφεςθ και οι ςυνακόλουκεσ μειϊςεισ των Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Πόρων που ξεπερνοφν ιδθ το 65% 
ςτα 6 τελευταία χρόνια φζρνουν όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ μπροςτά ςε πλιρθ αδιζξοδα για τθν διαςφάλιςθ των 
αναγκαίων πόρων και τθν προςφορά υπθρεςιϊν που είναι αδιανόθτο υπό τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ να περιορίηονται και να 
ςτεροφνται από τουσ πολίτεσ που ςτενάηουν ςε ζνα κακεςτϊσ φτϊχειασ και εξακλίωςθσ. 

 
Στα πλαίςια αυτά και με δεδομζνθ τθν βαςικότερθ αρχι τθσ αξιόπιςτθσ εφαρμογισ του προχπολογιςμοφ ϊςτε αυτόσ να είναι 
ρεαλιςτικόσ, εφαρμόςιμοσ και ιςοςκελιςμζνοσ πρζπει και οφείλει ο Περιφερειάρχθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ υπθρεςιακοφσ 
παράγοντεσ που ςθκϊνουν ζνα πολφ μεγάλο βάροσ να ιεραρχιςει τισ ανάγκεσ ςε ζργα και υπθρεςίεσ με φειδϊ και με βάςθ τισ 
άμεςεσ προτεραιότθτεσ. 

 
Η βαςικι αρχι τθσ δικισ μασ ςυμμετοχισ ςτο οικονομικό γίγνεςκαι και τθν οικονομικι προοπτικι τθσ Περιφζρειασ είναι θ 
εμπεριςτατωμζνθ κριτικι και όπου κρίνουμε ςκόπιμθ και επιβεβλθμζνθ για τθν ευζλικτθ λειτουργικότθτα δίνουμε και τθν κετικι 
μασ ςυγκατάκεςθ. 

 
Εν προκειμζνω και χωρίσ να ζχουν αρκεί οι επιφυλάξεισ μασ για τθν διαδικαςία του προγραμματιςμοφ των μικρϊν και κυρίωσ των 
μεγάλων ζργων που ακολουκεί θ Περιφερειακι αρχι εμείσ κα ψθφίςουμε λευκό κζλοντασ να αναδείξουμε τθν αναςφάλεια και 
τθν αβεβαιότθτα που προκφπτει από τθν ηοφερι οικονομικι πραγματικότθτα που ζχει αντίκτυπο ςτθν λειτουργία τθσ Περιφζρειασ 
για τθν οποία βζβαια οι ευκφνεσ ανικουν ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ…   » 
 

3. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ  ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία καταψιφιςε τθν ζκκεςθ, διατθρϊντασ τθν τοποκζτθςθ που ζχουν κάνει και ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι, και επιςθμαίνοντασ,  για μια ακόμθ φορά , ότι, παρότι ζχουμε περάςει το πρϊτο εξάμθνο, είμαςτε κάτω ακόμθ 

και από το 1/3 του Προχπολογιςμοφ. Δεν ζχει υλοποιθκεί οφτε το 30% των προβλεπόμενων  οφτε των εςόδων , οφτε των δαπανϊν. 

4. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία  παρζμενε ςτθν αρνθτικι  κζςθ τθσ. 

5. Οι Ανεξάρτθτοι Περιφερειακοί φμβουλοι, οι οποίοι ψιφιςαν επίςθσ αρνθτικά. 

 

θμειϊνεται ότι από τθ ςυηιτθςθ και τθν Ψθφοφορία του κζματοσ  απουςίαηε θ παράταξθ «Ελλθνικι Αυγι για τθν ΗΠΕΙΡΟ». 

 

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

   ταφροσ Παργανάσ 
                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα             
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακολουκοφν ςυνθμμζνα:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ & 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & 
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ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
ΕΓΚΡΙΗ ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ Βϋ ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΣΟΤ 2018 

 
Στα πλαίςια που ορίηουν οι διατάξεισ: 

 Του άρκρου 268 του Ν. 3852/10 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α) 

 Τθσ αρικ.: 40038/9-9-2011 απόφαςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ρερί κακοριςμοφ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν 
ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ Ρροχπολογιςμοφ των Διμων και Ρεριφερειϊν.» (ΦΕΚ 2007/Β), 

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

 Του άρκρου 40 του ν.4257/14, 
ςασ υποβάλλουμε ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ Ρροχπολογιςμοφ εςόδων-εξόδων Ρεριφζρειασ Θπείρου για το Βϋ τρίμθνο του 2018. 
 Θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ζγινε ςφμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίηει θ απόφαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν  και 
ζχει ςυνοπτικά ωσ εξισ: 
 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΟΔΩΝ   
Περίοδοσ 1/01/2018 ζωσ 30/06/2018 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ % ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ % 

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

77.258.003,20 23.032.578,23 29,81 23.032.578,23 29,81 100,00 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΞΟΔΩΝ 
Περίοδοσ 1/01/2018  ζωσ 30/06/2018 

Πρ/ςμόσ Δεςμευκζντα % Σιμολογθκζντα % Ενταλκζντα Πλθρωκζντα % % 

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

139.408.915,48 107.874.014,31 77,38 37.849.513,40 27,15 34.950.402,93 34.378.111,8
1 

24,66 90,83 

Γενικά επί των όρων τθσ ζκκεςθσ: 
ΕΣΟΔΑ: 

 Στθν ςτιλθ Προχπολογιςμόσ αναφζρεται το εγκεκριμζνο ποςό του Ρροχπολογιςμοφ εςόδων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου μαηί με τισ 
τελευταίεσ αναμορφϊςεισ,  

 Στθν ςτιλθ Βεβαιωκζντα αναφζρονται τα ποςά των εςόδων τα οποία ζχουν πιςτωκεί ςτθν περιφζρεια Θπείρου και ζχουν 
καταχωρθκεί ωσ παραςτατικά ςτο Λογιςτικό ςφςτθμα τθσ Ρεριφζρειασ από 1/1/2018 ζωσ 30/06/2018, 

 Στθν ςτιλθ Ειςπραχκζντα αναφζρονται τα ποςά των βεβαιωμζνων παραςτατικϊν  εςόδων τα οποία ζχουν γίνει Γραμμάτιο 
Είςπραξθσ ςτο Λογιςτικό ςφςτθμα τθσ Ρεριφζρειασ το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα. 

 
 

ΕΞΟΔΑ: 

 Στθν ςτιλθ Προχπολογιςμόσ αναφζρεται το ποςό του εγκεκριμζνου Ρροχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου μαηί με 
τισ τελευταίεσ αναμορφϊςεισ,  

 Στθν ςτιλθ Δεςμευκζντα περιλαμβάνονται οι δεςμεφςεισ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Ρεριφζρειασ 
Θπείρου ανά κατθγορία κωδικοφ (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ») μζχρι 30/06/2018. 

 Στθν ςτιλθ Σιμολογθκζντα περιλαμβάνεται το ςφνολο των δαπανϊν (ανά κατθγορία κωδικοφ) για τισ οποίεσ  ζχει εκδοκεί ο τίτλοσ 
πλθρωμισ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα και ζχουν κατατεκεί τα δικαιολογθτικά ςτθν υπθρεςία, 

 Στθν ςτιλθ Ενταλκζντα περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ (ανά κατθγορία κωδικοφ) οι οποίεσ ζχουν ενταλματοποιθκεί το αντίςτοιχο 
χρονικό διάςτθμα, 

 Στθν ςτιλθ Πλθρωκζντα περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ (ανά κατθγορία κωδικοφ) για τισ οποίεσ οι Ταμειακζσ Υπθρεςίεσ ζχουν 
εκδϊςει αντίςτοιχθ επιταγι  ζωσ 30/06/2018. 
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Α. ΕΟΔΑ 
 
Κατά το Βϋ τρίμθνο του 2018 θ πορεία είςπραξθσ των εςόδων ςυνολικά τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου ανζρχεται ςε ποςοςτό 29,81 % επί 
του Διαμορφωμζνου Ρροχπολογιςμοφ. 
Αναλυτικά: 

 Στθν κατθγορία 0000 (ζςοδα από Κρατικι Επιχοριγθςθ), δεν υπιρξε ςτο Βϋ τρίμθνο επιχοριγθςθ για τα λειτουργικά ζξοδα 
των Ρρονοιακϊν Ιδρυμάτων και για τα λοιπά Γεωργοκτθνοτροφικά Ρρογράμματα. Υπιρξε χρθματοδότθςθ ςτθν Ρ.Ε. 
Θεςπρωτίασ από  τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτα πλαίςια τθσ κοινοτικισ ςυμμετοχισ για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων 
ADRIATIC, ADRIMOB, και SUMPORT. 

 Στθν κατθγορία 1000 (Φόροι-τζλθ-Δικαιϊματα υπζρ Ν.Ρ.Δ.Δ.) υπιρξε τακτικι χρθματοδότθςθ για τα λειτουργικά , τθν 
Μιςκοδοςία Αιρετϊν και τθν Μιςκοδοςία των υπαλλιλων τθσ Ρεριφζρειασ. Για το διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν 
πιςτϊκθκε ςτο δεφτερο τρίμθνο  θ δόςθ του  Μαρτίου-Μάιου 2018 ενϊ υπολείπεται θ δόςθ του Ιουνίου 2018. Επιχοριγθςθ 
για μεταφορά Μακθτϊν δεν πιςτϊκθκε ςτθν Ρεριφζρεια Θπείρου ςτο Βϋ τρίμθνο. 

 Στισ κατθγορίεσ των ίδιων εςόδων (3000-4000-5000-6000) οι ειςπράξεισ υπιρξαν παραπάνω από ικανοποιθτικζσ κακϊσ ςτθν 
κατθγορία 6000 τα ποςοςτά είςπραξθσ ξεπερνοφν το προχπολογιςκζν ποςό και ςτισ κατθγορίεσ 4000 & 5000, οι ειςπράξεισ 
ξεπερνοφν το μιςό του προχπολογιςκζντοσ ποςοφ.  

 Στθν κατθγορία 9000 (ζςοδα από επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ), υπιρξε επιχοριγθςθ για ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΡ 018/1 
και από το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ για ΣΑΕΡ 018/1, ΣΑΕΡ 018/2, ΣΑΕΡ 318/2, ΣΑΕΡ 318/8, ΣΑΕΡ 318/6, ΣΑΕΡ 030 
και ΣΑΕΡ 530.  

 
 
 

Β. ΕΞΟΔΑ 
Θ πορεία εκτζλεςθσ των δαπανϊν τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου κατ’ αντιςτοιχία των εςόδων κατά το Βϋ τρίμθνο του 2018  ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 24,66% επί του Διαμορφωμζνου Ρροχπολογιςμοφ. 
Κατά το Βϋ τρίμθνο του 2018 ζχουν εξοφλθκεί ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ οι  οφειλζσ του οικ. ζτουσ 2017 (μεταφορζσ μακθτϊν, λειτουργικά 
κ.λπ.) –εκτόσ των περιπτϊςεων εκείνων που δεν προςκομίηονται από τουσ δικαιοφχουσ νόμιμα δικαιολογθτικά για τθν εκκακάριςι τουσ- το 
διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν ςε αναλογία με τθν ειςροι εςόδων  πλθρϊκθκε  μζχρι και το δίμθνο Μαρτίου-Απριλίου 2018, οι δαπάνεσ 
για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Ρρονοιακϊν Ιδρυμάτων παραμζνουν ανεξόφλθτεσ ςε αναλογία με τθν ζλλειψθ επιχοριγθςθσ ενϊ οι 
δαπάνεσ  τθσ μεταφοράσ μακθτϊν του Αϋ τριμινου ζτουσ 2018 ζχουν εξοφλθκεί ςτο πιο μεγάλο μζροσ τουσ ςε αναλογία με τθν 
επιχοριγθςθ τθσ Ρεριφζρειασ ςτα τζλθ Μαρτίου και αναλογικά με τον ρυκμό εκτζλεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ ανά Ρερ. Ενότθτα. 
Οι δαπάνεσ για επενδφςεισ εκτελζςτθκαν ςε αναλογία με τθν ειςροι των εςόδων  και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. ζτουσ 2017. Οι 
πλθρωμζσ ζγιναν ςτο μεγαλφτερο μζροσ για ζργα ΡΔΕ( ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΡ 030, ΣΑΕΡ 530, ΣΑΕΡ 330, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΡ 018/1, ΣΑΕΡ 018/2, ΤΕΒΑ 
και πρόγραμμα SUMPORT και από το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ για ΣΑΕΡ 530, ΣΑΕΡ 030, ΣΑΕΡ 318/8, ΣΑΕΡ 318/2, ΣΑΜΡ 030, ΣΑΕΡ 
018/1 και ΣΑΕΡ 018/3) κακϊσ και για επενδφςεισ εκτελοφμενεσ από ζςοδα του Ν.Ρ.Δ.Δ. 
Σε ςυνάρτθςθ με τα ανωτζρω , και με το γεγονόσ ότι κάκε Ρεριφερειακι Ενότθτα εκτελεί ξεχωριςτά και αυτόνομα τον προχπολογιςμό τθσ 
ωσ τμιμα του ενοποιθμζνου Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ , για το Βϋ τρίμθνο του  2018 ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρερ. Θπείρου  
εκτελζςτθκε  ςτα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ κατάρτιςισ του. 
 
             Ιωάννινα  16 /07/2018 
υνθμμζνα                                                                           Ο Περιφερειάρχθσ 
Ζκκεςθ Αϋ Τριμινου 2018 
 
 
                                                                                          Καχριμάνθσ Αλζξανδροσ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
      ΓΕΝ.Δ/ΝΗ OIKON.ΤΠΗΡΕΙΩΝ &  
      ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
      Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
      ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΗΜΟΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
      

        ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΟΔΩΝ Βϋ ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2018 

     
Περίοδοσ 1/1/2018 ζωσ 30/06/2018 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ Προχπ/ςμόσ Βεβαιωκζντα % Ειςπραχκζντα % 

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

0000 Επιχορθγιςεισ 440.382,81 98.831,12 22,44% 98.831,12 22,44% 100,00 

1000 Φόροι, Τζλθ και Δικαιϊματα υπζρ ν.π.δ.δ. 36.885.476,04 16.001.583,14 43,38% 16.001.583,14 43,38% 100,00 

3000 Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 385.257,87 120.442,01 31,26% 120.442,01 31,26% 100,00 

4000 Ρροςαυξιςεισ,πρόςτιμα,χρθματικζσ ποινζσ & παράβολα 70.944,82 38.782,69 54,67% 38.782,69 54,67% 100,00 

5000 Λοιπά ζςοδα 54.599,00 34.254,10 62,74% 34.254,10 62,74% 100,00 

6000 Ζκτακτα ζςοδα 21.717,98 33.984,73 156,48% 33.984,73 156,48% 100,00 

7000 Ζςοδα από Δάνεια             

8000 Ζςοδα από παρελκόντα ζτθ             

9000 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ κ.λπ. για επενδφςεισ 39.399.624,68 6.704.700,44 17,02% 6.704.700,44 17,02% 100,00 

  (ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) 12.609.509,27 2.376.351,94 18,85% 2.376.351,94 18,85% 100,00 

  ΤΝΟΛΟ: 77.258.003,20 23.032.578,23 29,81% 23.032.578,23 29,81% 100,00 

     
Ιωάννινα   16    / 07 /  2018 

     
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

     
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 

         ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & 
         ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
         Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
         ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΗΜΟΙΟΝ/ΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
         ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒϋΣΡΙΜΗΝΟΤ 2018 

       
Περίοδοσ 1/1/2018 ζωσ 30/06/2018     

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΞΟΔΩΝ Προχπ/ςμόσ Δεςμευκζντα % Σιμολογθκζντα % Ενταλκζντα Πλθρωκζντα % % 

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

0000 Ρλθρωμζσ για υπθρεςίεσ 42.761.269,76 34.611.673,39 80,94% 18.941.667,68 44,30% 16.556.096,60 16.095.341,33 37,64% 84,97% 

1000 
Ρρομικειεσ αγακϊν & κεφαλαιακοφ 
εξοπλιςμοφ 2.478.883,65 1.398.220,72 56,41% 586.882,16 23,68% 521.890,93 516.299,93 20,83% 87,97% 

2000 Ρλθρωμζσ μεταβιβαςτικζσ 2.663.158,82 2.306.710,29 86,62% 954.066,89 35,82% 948.066,89 944.832,12 35,48% 99,03% 

3000 
Ρλθρωμζσ που αντικρίη.από πραγματοπ. 
ζςοδα  785.959,39 352.199,00 44,81% 25.479,70 3,24% 25.479,70 25.404,70 3,23% 99,71% 

5000 
Δαπάνεσ που δεν εντάςςονται ςε άλλεσ 
κατθγορίεσ 1.181.188,13 329.992,20 27,94% 93.798,76 7,94% 82.776,22 45.327,59 3,84% 48,32% 

6000 Κίνθςθ κεφαλαίων (από κϊδικα ν.π.δ.δ.) 200.000,00 200.000,00 100,00% 72.908,06 36,45% 72.908,06 72.908,06 36,45% 100,00% 

7000 Απαλλοτριϊςεισ, αγορζσ, ανεγζρςεισ κ.λπ. 71.800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

9000 
Ρλθρωμζσ για επενδφςεισ (από Κϊδικα 
ν.π.δ.δ.) 89.266.655,73 68.675.218,71 76,93% 17.174.710,15 19,24% 16.743.184,53 16.677.998,08 18,68% 97,11% 

  (ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) 45.674.947,17 35.223.607,05 77,12% 12.481.951,10 27,33% 12.481.951,10 12.481.951,10 27,33% 100,00% 

  ΤΝΟΛΟ: 139.408.915,48 107.874.014,31 77,38% 37.849.513,40 27,15% 34.950.402,93 34.378.111,81 24,66% 90,83% 

        
Ιωάννινα  16   /   07  /  2018 

        
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΤ 

        
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
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