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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 21/13-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 391-21/13-06-2017 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 06 - 2017  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
47323/36/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος       Αντιπρόεδρος 
3. Διονύσιος Μπάστας         Τακτικό μέλος 
4. Σταύρος Γρηγόρης                                Τακτικό Μέλος                                                        
5. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος    
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν 
και  ειδοποιήθηκε νόμιμα.   

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη 
Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 2oο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. 
Νικολέττας Πανδή, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
                               
   
 

ΑΔΑ: 6Θ4Η7ΛΕ-4ΔΔ



 2 2 22 

    Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε 
εκτέλεση της § 1δ του άρθρου  5 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε.  έχει 
την αρμοδιότητα “να εγκρίνει τις δαπάνες και να διαθέτει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού ...”.     
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 
3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων». 

9. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) 

10. Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2017. 
11. Το Ν. 3582/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα το άρθρο 186  
“Αρμοδιότητες Περιφερειών”  παρ. ΣΤ' παρ. 1 “Η κατασκευή, η συντήρηση και 
ανακαίνιση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής 
Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων”, 

12. Το γεγονός ότι η συντήρηση της  Εθνικής Οδού  Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας 
ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

1 3 .  Το Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” και ειδικότερα το άρθρο 
176 παρ. 1.ιβ “Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών“ σύμφωνα με το 
οποίο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφασίζει για  συμβιβασμό ή την 
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων 
(45.000) ευρώ, 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 

       Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού 72,50 ευρώ από τον Ειδικό 
Φορεά 01073 και ΚΑΕ 0897.00.001 “Αποζημίωση Ν.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ”  για 
αποζημίωση ζημίας αυτοκινήτου ιδιοκτησίας Νίνου Σπυρίδωνος του Νικολάου μετά 
από πτώση σε λακούβα που υπήρχε στο οδόστρωμα στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής 
Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας.   
  
         
        Κατόπιν αυτών  η  δαπάνη είναι νόμιμη  δεδομένου ότι προβλέπεται από 
ισχύουσες διατάξεις όπως περιγράφονται στις ανωτέρω 11, 12 και 13 παραγράφους   
και οι αναγκαίες πιστώσεις υπάρχουν στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2017 σύμφωνα με την υπ. αρ. 100/2017 βεβαίωση  Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων .         
Συν/να 

Αίτηση με συνημμένα         
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Ε.Δ. 
Χρ. Αρχείο 
 
 H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 

 

 

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 
3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων». 

9. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) 

10. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄) απόφαση του  
Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 
του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

11. Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2017. 
12. Την ανάγκη για την αποκατάσταση της βλάβης λόγω φθοράς και χρήσης και 

συγκεκριμένα την αντικατάσταση δύο σωληνώσεων πιέσεως (μαρκούτσια) του 
τζογόμετρου του ΚΤΕΟ Κέρκυρας. 

13. Το γεγονός ότι τα  παραπάνω χρήζουν άμεσης προτεραιότητας λόγω του ότι 
ενδέχεται να ανασταλεί εν μέρει η λειτουργία του ΚΤΕΟ Κέρκυρας.    

14. Την με α/α 106 από 2-6-2017 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού για 
ύπαρξη ανάλογης πίστωσης για την δαπάνη που απαιτείται για την διεξαγωγή της 
διακρίβωσης (Φορέας 01.073, ΚΑΕ 1311.00.001). 

15. Την  κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας  προμήθειας και τοποθέτησης των 
εξαρτηματων. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 

α). Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ως εξής:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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01.073 1311.00.001 

Προμήθεια τοποθέτηση 
2 σωληνώσεων πιέσεως 

στο τζογόμετρο του 
ΚΤΕΟ 

1.165,60€ 

β). Την ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην επιχείρησης Αφοί Στασινού Ο.Ε.  
 
Συνημμένη προσφορά: 

Βασ. Κων. Τσιριγγάκη & Σια Ο.Ε. 

 

H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 

 
Γ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  
      ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και    
      αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες    
      διατάξεις». 
3. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού  
      στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ  
      και το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της    
      Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την    
     αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας     
     2009/50/ΕΚ. 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της  Περιφέρειας   

Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016). 
7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
     Προμηθειών & Υπηρεσιών»( προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και  
     2014/25 ΕΕ). 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης    
     ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού   
     Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.  
9. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
10. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 2017 (ΑΔΑ :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ). 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη         

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   
12. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)      

ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ. 80/05-08-2016.     
13. Τις διατάξεις του άρθρου 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) του 

Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές 
διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 
15. Την αριθμ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (AΔΑ : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) απόφαση 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν..ΦΕΚ 
αριθμ. 105 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.07-03-2017. 
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16. Την αριθμ. 86-09/2017 (AΔΑ : 6Θ2Ο7ΛΕ-Β7Β)απόφαση Περιφ.Συμβουλίου με 
θέμα : Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφ. Συμβουλίου στην οικ. Επιτροπή 
ΠΙΝ. 

17. To υπ΄αριθμ. πρωτ. 38148/15473/11-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης 
Τμ. Συλλογικών οργάνων με θέμα : «Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης και 
πραγματοποίηση δαπάνης για την τεχνική κάλυψη (μαγνητοφώνηση) & την 
απευθείας διαδικτυακή μετάδοση  μέσω livestreaming της έκτακτης 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου» που θα πραγματοποιηθεί την 
16/05/2017 στην Κέρκυρα. 

18. To υπ΄αριθμ. πρωτ. 47448/19403/12-06-2017  έγγραφο της Δ/νσης   Διοίκησης 
Τμ. Συλλογικών οργάνων με θέμα : «Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης και 
πραγματοποίηση δαπάνης για την τεχνική κάλυψη (μαγνητοφώνηση) & την 
απευθείας διαδικτυακή μετάδοση μέσω livestreaming της τακτικής συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και παροχή ποτών και σνάκ κατά τη 
διάρκειά της που θα πραγματοποιηθεί στις 17-06-201. 

18.Την υπ΄αριθμ. 114/12-06-2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από το τμήμα  
      προϋπολογισμού  και Δημοσιονομικών Αναφορών. 
19.Τις υποβληθείσες προσφορές : α/ Corfu Emporio Μον.ΙΚΕ  με  Α.Φ.Μ. 
800531280                  
     Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας με προσφερόμενη τιμή 858,00 € συμπεριλαμβανομένου του  
     ΦΠΑ και β/ Παναγιώτη Δημ. Ντζιφέρη- Ηχολήπτη-Ηλεκτρονικού -Καλυβίων &  
     Γ. Δροσίνη 1 (Αγ. Δημήτριος-Αγρίνιο) με  ΑΦΜ   059844239 ΔΟΥ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                   
     με προσφερόμενη  τιμή 950,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
                                    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
Την έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
κάλυψης (μαγνητοφώνηση) & απευθείας διαδικτυακή μετάδοση μέσω livestreaming, 
ως εξής : 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ            ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό με ΦΠΑ 

01073 
 

089900001 
 

  Την ανάγκη για την τεχνική κάλυψη 
(μαγνητοφώνηση) & την απευθείας 
διαδικτυακή μετάδοση μέσω 
livestreaming της τακτικής 
συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί 
στις 17-06-2017 
 

 
Corfu Emporio 
Μον.ΙΚΕ,με  Α.Φ.Μ. 
800531280 Δ.Ο.Υ. 
Κέρκυρας. 
 
   

         858,00 €   
  

 
 
   Η δαπάνη για την μαγνητοφώνηση  κρίνεται νόμιμη, σύμφωνα με τα άρθρα 167 και 
170 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 18 του 
Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
Η  δαπάνη  για την διαδικτυακή μετάδοση  αν και δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη 
νόμου, εξυπηρετεί άμεσα τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΙΝ παρέχοντας τη δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης των κατοίκων της ΠΙΝ για τις δράσεις και τη λειτουργία της και 
συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των 
σκοπών και της αποστολής της. 
 
  Bεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό 
υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Κέρκυρας ΚΑΕ  089900001 και Φορέας 
01073. 
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                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
 
                                              
                                                     ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ   ΠΑΝΔΗ 
 
 
Δ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική       

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες 
διατάξεις». 

3. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3833/15-03-2010 (ΦΕΚ. 40/Α/15-03-2010) «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης». 

5. Τον Ν.4354/2015 Μισθολογικές και άλλες διατάξεις. 
6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ. 

8. Το ΠΔ 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/ 
Α’ 27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44233/17-12-2013 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ. Β’/27-12-2013), την αριθμ. 
19193/9668/22-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 732/Β/29-4-2015). 

9. Το ΠΔ 136/98 (ΦΕΚ 107/Α/98) «Περιορισµοί έκδοσης ΧΕΠ και ευθύνες 
υπολόγων» 

10.  Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση  της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», άρθρα 100 -103  

11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών & Υπηρεσιών»( προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 
ΕΕ). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ/Α'/145/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες») άρθρα 9 και 14 

14. Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. Έτους  2017 ( Απόφαση 264-27/2016 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ ) 

15. Τις διατάξεις  του Ν. 4336/15 «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός 
Επικράτειας» (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015)]. 

16. Τις εκδοθείσες μέχρι σήμερα αποφάσεις στελέχωσης των υπηρεσιών της   
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Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
17. Tο με Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 47998/263 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη με 

θέμα'' ΄Εκδοση Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής '' 
18. To με αριθμ.πρωτ οικ 44011/17923 -30/05/2017          έγγραφο της Δ/νσης 

Διοίκησης – Τμήμα Γραμματείας με θέμα “Έγκριση και έκδοση πίστωσης για 
υπηρεσία ταχυμεταφορών “ 

 
1. Την  με αριθμό 324-18/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

2. Την με αριθμό 285-16/09-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

ΘΕΜΑ : «Την έγκριση και διάθεση πίστωσης  για τις κάτωθι δαπάνες  
σύμφωνα με τους  ακόλουθους πίνακες » 
              
 
α)  Έγκριση και διάθεση πίστωσης έκδοση ΧΕΠ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

01073 
 
 
 
 
 

01073  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΕ 
 
 
 

0722.00.001 
 
 
 
 

0721.00.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ΠΟΣΟ 
 

900,00 
 
 
 
 

600,00 
 
 
 

 
 
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής  της τάξης των χιλίων  
πεντακοσίων ευρώ ( 1.500 €)  στο όνομα 
του Αριστείδη Σκανδάλη, οδηγού,  
υπαλλήλου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων  
με ΑΦΜ1001508382   ΔΟΥ Κέρκυρας  και 
ΑΔΤ: Χ 384582 για την καταβολή με 
μετρητά, ως οδηγός  των ΚΗΙ 5349 και 
ΚΗΙ 9684  
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  της ΠΙΝ , των  
δαπανών  για  
 
Α)   διαμονή  900 ευρώ και  
 
 
 
Β) κάλυψη εξόδων ημερήσιας εκτός έδρας 
αποζημιώσεων (600 ευρώ ) για τις  
υπηρεσιακές  του μετακινήσεις   

 
 
 

 
Βεβαιώνεται ότι 

υπάρχουν οι 
απαιτούμενες 

πιστώσεις στον 
εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό  
της Π.Ε. Κερκύρας 

 

Αναλυτικότερα : Σκοπός της έκδοσης του ανωτέρω ΧΕΠ  είναι η  καταβολή με μετρητά 
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στον υπάλληλο, ως οδηγού  των ΚΗΙ 5349 και ΚΗΙ 9684 Υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  
της ΠΙΝ των δαπανών μετακινησής του. Η  δαπάνη θα καλύψει  α) τα έξοδα 
διανυκτέρευσης – διαμονής του  και β) την  ημερήσια εκτός έδρας αποζημιώση του, 
για  μετακινήσεις εντός του 2017, που θα πραγματοποιηθούν για υπηρεσιακές ανάγκες 
. Η ημερομήνια απόδοσης του ΧΕΠ ορίζεται  στις 31/12/2017 
 

β)  Έγκριση και  διάθεση  πίστωσης  για έκδοση ΧΕΠ.  
 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 
 

01.073 
 

 
 

ΚΑΕ  
 
 

0823.00.001 
 
 

 
ΠΟΣΟ 

 
 

750,00 
 ευρώ  

 
Έκδόση ΧΕΠ στο Όνομα του Υπαλλήλου 
της ΠΕ Κέρκυρας  Μοσχωνά Παναγιώτη 

του Νικολάου με ΑΦΜ 054625552, 
προκειμένου να αποσταλούν, εντός 

της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα 
προσωπικά μητρώα υπαλλήλων στο Ειδικό 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων στο 
πλαίσιο της προκήρυξης 

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-2017 του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης.  

 
Βεβαιώνεται ότι 

υπάρχουν οι 
απαιτούμενες 

πιστώσεις στον 
εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό  της 
Π.Ε. Κερκύρας 

 

Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ : τρείς μήνες μετά την εκδοσή του 

 
γ)  Διόρθωση της απόφασης 324-18/2017 ως προς την λήξη ΧΕΠ  
 
 
με την υπ'αριθμ 324-18/2017 εγκρίθηκε η κάτωθι δαπάνη : 
 
 
Εκδόση ΧΕΠ στο όνομα του Αριστείδη Σκανδάλη, υπαλλήλου του 
Γραφείου Περιφερειάρχη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
ΣΙΔΑΧ με βαθμό Δ'προκειμένου να περάσει το με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9684 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο απο ΚΤΕΟ, ποσού 34,00. Εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε 
στην απόφαση η ημερομηνία λήξης του ΧΕΠ η οποία ορίζεται τρείς μήνες μετά την 
εκδοσή του. 
Παρακαλούμε για την διόρθωση της ανωτέρω δαπάνης ως προς την ημερομήνια 
απόδοσης του ΧΕΠ. 
 
 
δ)  Διόρθωση της απόφασης 285-16/09-05-2017 ως προς την λήξη ΧΕΠ  
 
Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ  285-16/09-05-2017   με την οποία 
εγκρίθηκε η κάτωθι δαπάνη :  
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ΦΟΡΕΑ
Σ 
 

01073 

 
 

ΚΑΕ  
 

0823.00.001 

                              
 
 

ΠΟΣΑ 
 
 

100,00  
ευρώ 

   Eκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης 

 Δια βίου  

Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου  κ Θεοδώρας Μακρή του Νικολάου ,  

για την έγκαιρη 

 αποστολή δεμάτων για έλεγχο  και την άμεση επίδοση στο πλαίσιο  

των αρμοδιοτήτων  

της (αλληλογραφία προς αποδέκτες, Δείγματα προς Χημικές Υπηρεσίες κλπ)    

με αποδεικτικό επίδοσης. 

 

 
Εγγράφηκε εκ παραδρομής ως ημερομηνία αποδοσής του η 31η Δεκεμβρίου 2017. 
Παρακαλούμε για την διόρθωση της ανωτέρω απόφασηςως προς την  ημερομηνία 
αποδόσης του ΧΕΠ,  η οποία ορίζεται στους τρέις (3) μήνες μετά την εκδοσή του. 
 
 
      Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας  
 
 
                                                                                     Νικολέττα Πανδή  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις 
ανωτέρω εισηγήσεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Την αναβολή του θέματος προκειμένου να κατατεθεί πληρέστερη εισήγηση. 

2) α. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης, ως εξής:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

01.073 1311.00.001 
Προμήθεια τοποθέτηση 2 

σωληνώσεων πιέσεως στο 
τζογόμετρο του ΚΤΕΟ 

1.165,60€ 

β. Εγκρίνει την ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην επιχείρησης Αφοί Στασινού 
Ο.Ε.  
3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
κάλυψης (μαγνητοφώνηση) και απευθείας διαδικτυακή μετάδοση μέσω livestreaming, 
ως εξής: 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ            ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό με ΦΠΑ 
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01073 
 

089900001 
 

  Την ανάγκη για την τεχνική κάλυψη 
(μαγνητοφώνηση) & την απευθείας 
διαδικτυακή μετάδοση μέσω livestreaming 
της τακτικής συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου που θα 
πραγματοποιηθεί στις 17-06-2017 
 

 
Corfu Emporio 
Μον.ΙΚΕ,με  Α.Φ.Μ. 
800531280 Δ.Ο.Υ. 
Κέρκυρας. 
 
   

         858,00 €   
  

 
Η δαπάνη για την μαγνητοφώνηση  κρίνεται νόμιμη, σύμφωνα με τα άρθρα 167 και 
170 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 18 του 
Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η  
δαπάνη  για την διαδικτυακή μετάδοση  αν και δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη 
νόμου, εξυπηρετεί άμεσα τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΙΝ παρέχοντας τη δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης των κατοίκων της ΠΙΝ για τις δράσεις και τη λειτουργία της και 
συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των 
σκοπών και της αποστολής της. 
 
Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό 
υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Κέρκυρας, ΚΑΕ  089900001 και 
Φορέας 01073. 
 
4) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις κάτωθι δαπάνες για την έκδοση  
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, σύμφωνα με τους  ακόλουθους πίνακες: 
              
α)   

 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
 
 

01073 
 
 
 
 
 

01073  
 
 
 

 
 

 
 
 
         ΚΑΕ 

 
 
 

0722.00.001 
 
 
 
 

0721.00.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ΠΟΣΟ 
 

900,00 
 
 
 
 

600,00 
 
 
 

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής  της τάξης των χιλίων  
πεντακοσίων ευρώ ( 1.500 €)  στο 
όνομα του Αριστείδη Σκανδάλη, 
οδηγού,  υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Ιόνιων Νήσων  με ΑΦΜ1001508382   
ΔΟΥ Κέρκυρας  και ΑΔΤ: Χ 384582 για 
την καταβολή με μετρητά, ως οδηγός  
των ΚΗΙ 5349 και ΚΗΙ 9684  
 
 
 
Υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  της ΠΙΝ , 
των  δαπανών  για  
 
Α)   διαμονή  900 ευρώ και  
 
 
 
Β) κάλυψη εξόδων ημερήσιας εκτός 
έδρας αποζημιώσεων (600 ευρώ ) για 
τις  υπηρεσιακές  του μετακινήσεις   

 
 
 

 
Βεβαιώνεται ότι 

υπάρχουν οι 
απαιτούμενες 

πιστώσεις στον 
εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό  της 
Π.Ε. Κερκύρας 

 
Αναλυτικότερα: Σκοπός της έκδοσης του ανωτέρω ΧΕΠ  είναι η  καταβολή με μετρητά 
στον υπάλληλο, ως οδηγού  των ΚΗΙ 5349 και ΚΗΙ 9684 Υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  
της ΠΙΝ, των δαπανών μετακίνησης του. Η  δαπάνη θα καλύψει: α) τα έξοδα 
διανυκτέρευσης – διαμονής του  και β) την  ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή του, για  
μετακινήσεις εντός του 2017, που θα πραγματοποιηθούν για υπηρεσιακές ανάγκες.  

Η ημερομηνία απόδοσης του ΧΕΠ ορίζεται  στις 31/12/2017. 
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β)  

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 
 

01.073 
 

 
 

ΚΑΕ  
 
 

0823.00.001 
 
 

 
ΠΟΣΟ 

 
 

750,00 
 ευρώ  

Έκδοση ΧΕΠ στο Όνομα του Υπαλλήλου 
της ΠΕ Κέρκυρας  Μοσχωνά Παναγιώτη 

του Νικολάου με ΑΦΜ 054625552, 
προκειμένου να αποσταλούν, εντός 

της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα 
προσωπικά μητρώα υπαλλήλων στο Ειδικό 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων στο 
πλαίσιο της προκήρυξης 

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-2017 του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης.  

 
Βεβαιώνεται ότι 

υπάρχουν οι 
απαιτούμενες 

πιστώσεις στον 
εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό  
της Π.Ε. Κερκύρας 

Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ: τρείς μήνες μετά την έκδοση του 

5) Εγκρίνει τη διόρθωση της αριθμ. 324-18/2017 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η 
κάτωθι δαπάνη, ως προς την ημερομηνία απόδοσης του ΧΕΠ: 
 
Έκδοση ΧΕΠ στο όνομα του Αριστείδη Σκανδάλη, υπαλλήλου του Γραφείου 
Περιφερειάρχη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΣΙΔΑΧ με βαθμό Δ' προκειμένου 
να περάσει το με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9684 υπηρεσιακό αυτοκίνητο από ΚΤΕΟ, 
ποσού 34,00. Εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε στην απόφαση η ημερομηνία λήξης 
του ΧΕΠ η οποία ορίζεται τρείς μήνες μετά την έκδοση του. 
 
6) Εγκρίνει τη διόρθωση της αριθμ. 285-16/09-05-2017 απόφασης με την οποία 
εγκρίθηκε η κάτωθι δαπάνη, ως προς την  ημερομηνία απόδοσης του ΧΕΠ:  
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

01073 

 

 

ΚΑΕ  

 

0823.00.001 

                              

 

 

ΠΟΣΑ 

 

 

100,00  

ευρώ 

Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης 
Δια βίου 

Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου  κ Θεοδώρας Μακρή του Νικολάου , 
για την έγκαιρη 

αποστολή δεμάτων για έλεγχο  και την άμεση επίδοση στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων 

της (αλληλογραφία προς αποδέκτες, Δείγματα προς Χημικές Υπηρεσίες κλπ) 
με αποδεικτικό επίδοσης. 

 
Εγγράφηκε εκ παραδρομής ως ημερομηνία απόδοσής του η 31η Δεκεμβρίου 2017, 
αντί του ορθού: η ημερομηνία απόδοσής του, ορίζεται στους τρεις (3) μήνες μετά την 
έκδοση του. 
 
Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 80/2016, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης.  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 391-21/13-06-2017 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 
               Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

                 Διονύσιος Μπάστας                                                              

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σταύρος Γρηγόρης                                                
          Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 

   Γεώργιος Τσιλιμιδός 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
   Ειρήνη Διαμάντη 
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