
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/18-11-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαοκτώ (18) του µηνός 
Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 82761/309715-11-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
82761/309715-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: 

 

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 



 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τις αριθµ. 51204/0094/12-7-1999 και 3907/24-1-2011 Κ.Υ.Α. 

6. Την αριθµ. 7/22/14-11-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
(διαβιβάσθηκε µε το αρ. πρωτ. 82701/3089/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
82736/3090/15-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται το 
συνηµµένο στην απόφαση, προσχέδιο του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικονοµικού έτους 2012. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του Σχεδίου 
του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2012, όπως υποβλήθηκε από 
την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, βάσει των εγκυκλίων 
των συναρµόδιων Υπουργείων, µέσα στα πλαίσια και όρια που επέβαλαν οι οδηγίες τους, 
ειδικά ως προς τη µείωση των εξόδων, στα οποία περιλαµβάνονται και ανελαστικές δαπάνες, 
όπως η µισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στη µείωση 
των δαπανών για τα καταβαλλόµενα ενοίκια εκ µέρους της Περιφέρειας, µε τη 
µετεγκατάσταση υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτίρια µε παράλληλη αποδέσµευση των 
εκµισθωµένων κτιρίων, ενώ για το θέµα της µισθοδοσίας των υπαλλήλων – δαπάνη η οποία 
έχει προβλεφθεί να βαρύνει το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 – τόνισε ότι γίνονται 
προσπάθειες εκ µέρους όλων των Περιφερειαρχών, ώστε να συνεχίσει να καταβάλλεται από 
τον κρατικό προϋπολογισµό, για να µη δεσµεύει τις πιστώσεις του ήδη µειωµένου κατά πολύ 
κονδυλίων των Κ.Α.Π. Ως προς τις Επενδύσεις, τόνισε ότι ο προϋπολογισµός του 2012 
κινείται µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που επιβάλλουν τα µειωµένα έσοδα της Περιφέρειας 
(από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων, από πρόστιµα κλπ), αλλά πρωτίστως οι µειωµένες 
κρατικές επιχορηγήσεις, για τις οποίες υπάρχει συνολική διεκδίκηση και για την αύξησή τους, 
αλλά και για την καταβολή των ποσών που δεν έχουν αποδοθεί µέχρι σήµερα. 

8. Στη συνεδρίαση, κλήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και παρευρέθηκαν, η Ειρήνη 
Χαντζάρα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και η Αφροδίτη 
Καλδάνη, υπάλληλος του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ανωτέρω 
∆/νσης, οι οποίες απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις των µελών της 
Επιτροπής, επί του Σχεδίου του Προϋπολογισµού. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/945/18-11-2011) 

Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικονοµικού έτους 2012, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο 
στην απόφαση αυτή φάκελο.  

Β. Τον ανωτέρω φάκελο του σχεδίου, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, 
σύµφωνα µε το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010, και εισηγείται την ψήφισή του. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και κατέθεσαν την άποψή τους επί 
του θέµατος, η οποία έχει ως εξής:  

«Το σχέδιο του προϋπολογισµού και για το 2012 στερείται της ενσωµάτωσης του στρατηγικού 
σχεδιασµού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, συνεχίζει δε να µην αποτυπώνει αναπτυξιακές 
προτεραιότητες που έχει ανάγκη ο τόπος µας, ιδιαίτερα µε αναφορά τα νέα δεδοµένα τα οποία 
επιβάλλουν πάνω απ’ όλα κοινωνικές παρεµβάσεις. ∆εν έχει ολοκληρωθεί ως θα όφειλε από τα 



 

τέλη Σεπτεµβρίου η εξειδίκευση σε δράσεις του επιχειρησιακού προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας.  
Ο προϋπολογισµός εποµένως αποτυπώνει, την πορεία σας για την χρονιά που προηγήθηκε, «µε 
αποφάσεις σκόρπιες και πρόσκαιρες» χωρίς περιφερειακό σχεδιασµό και στόχευση.  
Ψηφίζουµε τις δαπάνες που αποτυπώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς για τη συνέχιση της 
λειτουργίας της διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του θέµατος, 
η οποία έχει ως εξής:  

«Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός αποδεικνύει περίτρανα ότι µε τον «Καλλικράτη», η 
Περιφερειακή ∆ιοίκηση είναι ένας ακόµη αντιλαϊκός κρίκος του κρατικού µηχανισµού. Ο 
προϋπολογισµός κινείται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της λιτότητας και των 
µνηµονιακών περικοπών, µε αποτέλεσµα, έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, 
να παραπέµπονται στις καλένδες. Οι Κ.Α.Π. είναι ελάχιστοι, καλύπτουν κυρίως τη µισθοδοσία και 
περικόπτονται πιστώσεις για συντήρηση αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών και αντιπληµµυρικών 
έργων, συγκοινωνιακών έργων, αντιπυρικής και δασικής προστασίας, σχολικής στέγης κ.α. Ο 
αναπτυξιακός πόρος είναι για κοροϊδία. Οι περισσότερες δαπάνες είναι ανελαστικές, δηλ. µισθοί, 
ενοίκια, καθώς και έργα ενταγµένα χρόνια πριν, που λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης ή 
πιστώσεων «σέρνονται». Μεγάλες περικοπές έχουµε και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, σε 
καύσιµα, λιπαντικά, κεφαλαιακό εξοπλισµό, γεγονός που δεν µας βρίσκει σύµφωνους. ∆ραστική 
µείωση επενδύσεων έχουµε και για έργα που εκτελούνται από διάφορα Υπουργεία, µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τον χαρακτηρίζουµε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ελεγχόµενης 
χρεοκοπίας για τις ανάγκες των εργαζοµένων, των µικροεπαγγελµατιών, των εµπόρων, των 
αγροτών και συνολικά των λαϊκών στρωµάτων». 
 
Μετά τη λήψη της παραπάνω αποφάσεως, λύεται η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


