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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             ΚΕΡΚΥΡΑ  13 /11 /2018                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην 50η Τακτική Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  07η Νοεμβρίου 2018. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.  50ο/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση του 49oυ/31-10-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή επικύρωσε το 49ο πρακτικό της από 
31-10-2018 συνεδρίασής της. Αρ. Αποφ. 1003-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 2o Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 1004-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 3o Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Αρ. Αποφ. 1005-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.   Αρ. Αποφ. 1006-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 1007-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 1008-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας. Αρ. Αποφ. 1009-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 1010-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 1011-50/07-11-
2018 
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ΘΕΜΑ 10ο: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 871/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Πράξης: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.», προϋπολογισμού  
258.500,00€, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 58223. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ακύρωσης 
της αριθμ. 777-38/28-08-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος της 
απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 της οικείας Επιτροπής Διενέργειας του επίδικου 
Διαγωνισμού και το οποίο (Πρακτικό 1) απέρριψε την τεχνική προσφορά του προσφεύγοντα, και 
αφετέρου κατά το μέρος που με την ίδια απόφαση ματαιώθηκε ο επίδικος Διαγωνισμός ως 
άγονος, αναφορικά με τον με αριθμό Πρωτοκόλλου οικ.43323/16995 ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.», την 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών MEDIA SUITE – DOTSOFT A.E. και 
την συνέχιση του διαγωνισμού του θέματος με την προβλεπόμενη διαδικασία. Αρ. Αποφ. 1012-
50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων  διακήρυξης  
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», 
προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, 
Π.Ε. Λευκάδας.           
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης, 
τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων  διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με 
ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006. Αρ. Αποφ. 1013-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του  πρακτικού  Νο 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών 
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες - υπηρεσίες έτους 2018 στην 
ΠΕ Κέρκυρας (που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1011-53/28-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΡΒ7ΛΕ-ΤΡΞ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ελέγξει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και αφορούν: (α) στον πρόχειρο 
συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης της 
προμήθειας: «τεχνολογικού εξοπλισμού & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2018», ως προς το τμήμα α) για την 
προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού, συνολικής πίστωσης 
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με ΑΔΑΜ διακήρυξης 18PROC003324977 και 
(β) στον επαναληπτικό πρόχειρο συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την 
τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης της ίδιας προμήθειας, ως προς τμήμα β) για την 
προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συνολικής πίστωσης 34.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ΑΔΑΜ διακήρυξης 18PROC003671853. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 9ου/29-10-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες - υπηρεσίες έτους 2018 στην ΠΕ Κέρκυρας 
προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και την αποδοχή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τόσο για το τμήμα α) για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς 
εξοπλισμού, όσο και για το τμήμα β) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των 
διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 18PROC003324977 & ΑΔΑΜ 18PROC003671853 αντίστοιχα, στα 
πλαίσια της υλοποίησης της προμήθειας: «τεχνολογικού εξοπλισμού & φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2018», σύμφωνα με το 
παραπάνω πρακτικό. Αρ. Αποφ. 1014-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης), της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. 
Λευκάδας, για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτιού, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών 
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Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΥ, με 
προϋπολογισμό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2018. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 2ου/06-11-2018 πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης), της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας, , που αφορά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια χαρτιού,  για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και του ΚΕΔΥ, με προϋπολογισμό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
στη μειοδότρια εταιρία SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ. Αρ. Αποφ. 1015-50/07-11-2018 
 
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την 
κατακύρωση προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Ανοικτού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής  ύλης και λοιπών συναφών υλικών  για τις ανάγκες 
της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2018. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 17ου/06-11-2018 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την κατακύρωση 
προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Ανοικτού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 
χαρτιού, γραφικής  ύλης και λοιπών συναφών υλικών  για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το 
έτος 2018, την κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε., για το  ΤΜΗΜΑ Α 
(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) με πρόσφορα  8.022,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και την 
κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη ΠΛΕΣΣΑΣ Δ. ΑΛΟΊ΄ΣΙΟΣ για το ΤΜΗΜΑ Β (ΤΟΝΕΡ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ) με 
προσφορά 20.829,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. Αποφ. 1016-50/07-11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του 
έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. 
Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 1ου/02-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τη σύναψη Δημόσιας 
Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), και 
την ανάδειξη της εταιρείας «SICAP ΑΝΩΝΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού μειοδότη 
του έργου με μέση τεκμαρτή έκπτωση  31,93%. Αρ. Αποφ. 1017-50/07-11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των τευχών του Τεχνικού Αντικειμένου κα των λοιπών 
στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των όρων και του σχεδίου της διακήρυξης 
για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., 
Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των τευχών 
του Τεχνικού Αντικειμένου κα των λοιπών στοιχείων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, των 
όρων και του σχεδίου της διακήρυξης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" ΙΘΑΚΗΣ», 
Π/Υ 169.627,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: 
Προϋπολογισμός Π.Ι.Ν., Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9762.05.018.001.001.  Αρ. Αποφ. 1018-50/07-11-
2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της 
διεξαγωγής  δημοπρασίας  με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου:«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», της ΣΑΕΠ 022  του Π.Δ.Ε. με Κ.Ε. 2017ΕΠ02200005. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση κατάρτισης 
των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής  δημοπρασίας  με ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
του υποέργου:«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 
350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», της ΣΑΕΠ 022  του Π.Δ.Ε. με Κ.Ε. 
2017ΕΠ02200005. Αρ. Αποφ. 1019-50/07-11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 18o: Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων καρεκλών 
γραφείου και τριών (03) ξύλινων ντουλαπών από μελαμίνη,  συνολικού προϋπολογισμού 
έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο 
βάση τιμής, Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απευθείας 
ανάθεσης, για την προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων καρεκλών γραφείου με μπράτσο, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και 
τριών (03) ξύλινων ντουλαπών από μελαμίνη,  με ράφια και κλειδαριέςγια τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Οικονομικού- τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στην 
εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ»-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. Αρ. Αποφ. 1020-50/07-
11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση  παράτασης  διάρκειας  της  σύμβασης  με  τίτλο: ‘’Aνάθεση  
υπηρεσίας  Συμβούλου για την ολοκλήρωση-συμπλήρωση των γενικών και ειδικών 
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για 
όλες τις θέσεις  του  Οργανισμού της ΠΙΝ και την κατάρτισή τους  σύμφωνα με την 
Αριθμ.Πρωτ.Οικ.2573/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:945X465ΧΘ7-9Θ0)’’. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση παράτασης 
της σύμβασης (ΑΔΑΜ:18SYMV003552174)  με  τίτλο: «Ανάθεση  υπηρεσίας  Συμβούλου για την 
ολοκλήρωση-συμπλήρωση των γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του 
προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για όλες τις θέσεις  του  Οργανισμού της ΠΙΝ και την 
κατάρτισή τους  σύμφωνα με την Αριθμ.Πρωτ.Οικ.2573/26-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ:945X465ΧΘ7-9Θ0)»,  για  ένα  μήνα  ήτοι στις  9 Δεκεμβρίου  2018. Αρ. 
Αποφ. 1021-50/07-11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη νομική εκπροσώπηση της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και διάθεση 
πίστωσης για τη νομική εκπροσώπηση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Κέρκυρας της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών & Μεταφορών από τη  δικηγόρο Ναταλία 
Ορφανουδάκη. Αρ. Αποφ. 1022-50/07-11-2018 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 21o: Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται   
υπηρεσίες της ΠΕ Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση παράτασης 
κατά ένα έτος  από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, η οποία είναι 04 -11-2018, του  
Ακίνητου για την στέγαση των γραφείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ιδιοκτησίας Βάλβη Διονυσίου, Βάλβη Στυλιανού, Βάλβη Γεωργίου και Βάλβη Μαρίας, ισχύον 
μηνιαίο μίσθωμα 1400,00€, με το εκάστοτε ισχύον μίσθωμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
μεταστέγαση των υπηρεσιών στα κτίρια  1,2,3,4,5,7,8 του παλαιού νοσοκομείου Ζακύνθου και η 
ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών επισκευής, καθαρισμού μετά την παραχώρηση του στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 1023-50/07-11-2018 
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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 22o: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή 
Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Κωνσταντίνου 
Σκορδίλη, στην Αλβανία. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης για τη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη, στα Τίρανα της Αλβανίας, 18-21/11/2018. 
Αρ. Αποφ. 1024-50/07-11-2018 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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