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Με έγγραφο του προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη Δ/ντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος, τόπος
να ζεις» Βαγγέλης Αργύρης, ζητά να του κοινοποιηθούν στοιχεία για Οικονομικές
υποχρεώσεις της Περιφέρειας. Το έγγραφο κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη, ο οποίος να θυμίσουμε, στο τέλος Δεκεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι
εκταμιεύθηκαν 13 εκ. ευρώ περίπου από τους αναλογούντες ΚΑΠ στην Περιφέρεια. Οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε 17 εκ. ευρώ.

Στο έγγραφο του ο κ. Αργύρης αναφέρει ότι ζητείται να χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία :

- Το αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/21967/0094/13-3-12
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών) για την επιχορήγησή της για κάλυψη των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

- Τον πίνακα 2 του παραρτ. Β της εγκυκλίου 54 (Κατάσταση E1 ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τρίτους κατά την 30.9.2012 της υπ' αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ 29.11.12
απόφασης του Υπ. Οικονομικών )

«Επειδή, καταλήγει, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με τις οφειλές της
Περιφέρειας, θεωρούμε ότι η ενημέρωση της αντιπολίτευσης είναι υποχρέωση της
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διοίκησης της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της»

.

Να συνεδριάζει ανοιχτά η Οικονομική Επιτροπή

Στο μεταξύ χθες, πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο
2013-2014, οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος να Ζεις», Αθηνά Ιωάννου και
Χρίστος Παπαβρανούσης, στα πλαίσια της θετικής λειτουργίας της Επιτροπής και
αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενης διετίας διατύπωσαν τις θέσεις της
παράταξης επί των εξής θεμάτων:

«Ο νόμος 3852/10 άρθρο 177 και ο κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής στο
άρθρο 8, προβλέπουν ότι οι συνεδριάσεις της είναι δημόσιες.

Έτσι απαιτούμε οι συνεδριάσεις να γίνονται σε χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα
γίνονται παρουσία εκπροσώπων, φορέων, πολιτών, δημοσιογράφων και Μ.Μ.Ε.

Ο αριθμός των προς συζήτηση θεμάτων να είναι «ρεαλιστικός» ώστε μέσα στον χρόνο που
απαιτείται, να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και πάντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής»
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