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                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
       17-09-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 ΚΕΡΚΥΡΑ, 14/ 09/ 2018                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  13η  Σεπτεμβρίου 2018. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.  42ο/13-09-2018 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπάνης για “Μεταφορά μαθητών  σε 
κολυμβητικές δεξαμενές (Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικών σχολείων Α'/βαθμιας 
Εκπαίδευσης Κέρκυρας) από 24/09/2018 μέχρι 31/12/2018’’, Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης δαπάνης ύψους 21.596,44 ευρώ για τη “Μεταφορά μαθητών σε κολυμβητικές 
δεξαμενές (Μαθητές και Μαθήτριες  Δημοτικών σχολείων Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας) 
από 24/09/2018 μέχρι 31/12/2018“, προκείμενου να καλυφθούν οι ανάγκες εξυπηρέτησης της 
μεταφοράς μαθητών-μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας στο Εθνικό 
Κολυμβητήριο για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης σύμφωνα με 
το αντίστοιχο πρόγραμμα της οικείας Διεύθυνσης σχολικού έτους 2018-2019. Αρ. Αποφ. 826-
42/13-09-2018 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά 
μαθητών στο πλαίσιο μαθήματος φυσικής αγωγής στο Κολυμβητήριο Κέρκυρας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού 8.079,59 € 
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα 
Προμηθειών,  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και  επιλογή  της  διαδικασίας  σύμφωνα  με  
το άρθρο 118 του  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  σχεδίου 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο μαθήματος 
φυσικής αγωγής στο Κολυμβητήριο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.079,59 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. που συνέταξε η Διεύθυνση 
Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών,  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και  επιλογή  της  διαδικασίας  
σύμφωνα  με  το άρθρο 118 του  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων. Αρ. 
Αποφ. 827-42/13-09-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπάνης για έκδοση Χρηματικού 
Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, εντός και εκτός 
Νομού. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης δαπάνης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια 
βενζίνης για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων, εντός και εκτός Νομού. Αρ. Αποφ. 828-42/13-09-2018 
 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 


