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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             ΚΕΡΚΥΡΑ  15 / 01 /2019                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  09η Ιανουαρίου 2018. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.  1ο/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση του 57oυ/19-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή επικύρωσε το 57ο πρακτικό της από 
19-12-2018 συνεδρίασής της. Αρ. Αποφ. 01-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση του 58oυ/28-12-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή επικύρωσε το 58ο πρακτικό της από 
28-12-2018 συνεδρίασής της. Αρ. Αποφ. 02-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 3ο: 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. 03-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 4o 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. 04-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 5o 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. 05-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 6ο: 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. 06-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 7ο: 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. 07-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 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. 08-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 9ο: 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. 09-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 10ο: 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. 10-01/09-01-
2019 
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ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση Απόφασης Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για να 
εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) – Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ιδιότητα της 
Πολιτικώς ενάγουσας κατά των: α) Αντώνη Λαγκούση και β) Σπυριδούλας Πολυδωράτου 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών κατά τη δικάσιμο της 16ης 
Ιανουάριου 2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της υπ’ 
αριθμ. Οίκ.119007/27777/29.12.2018 με ΑΔΑΜ: 18AWRD004288501 και ΑΔΑ: 7ΜΝΡ7ΛΕ-33Ο 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την οποία αποφασίστηκε η διόρθωση της 
δαπάνης με α/α: 5 του Πίνακα Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών και Λοιπές Υπηρεσίες» της υπ’ αριθμ. 
1159-57/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Αποφ. 11-01/09-01-2019 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση διόρθωσης της υπ' αριθμ. 1182-58/28-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΛΠ7ΛΕ-163) 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  ΠΙΝ.  
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης 
της υπ' αριθμ. 1182-58/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΛΠ7ΛΕ-163) απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της  Π.Ι.Ν., ως προς τις ημερομηνίες που εσφαλμένα εγγράφηκε 01/11/2018 έως την 
31/10/2019, αντί του ορθού 01/01/2019 έως την 31/12/2019, της παράτασης μίσθωσης 
αποθηκευτικού χώρου στον οποίο θα αποθηκεύονται τα φάρμακα – εντομοκτόνα της 
δακοκτονίας. Αρ. Αποφ. 12-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προϋπολογισμού 1.160.000,00ΕΥΡΩ  € με ΦΠΑ. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του υπ. 
αριθμ. 2ου/07-01-2019 Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
1.160.000,00 ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ και την κατακύρωση του έργου στην εταιρία «ΜΕΝΤΩΡ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με ποσοστό έκπτωσης 49,37%. Αρ. Αποφ. 13-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρώτου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»,  προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. 
Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του  αριθμ. 
1ου/24-12-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-
11-2015»,  προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη 
του έργου, τον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΒΩΤΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς  55,25%.  Αρ. Αποφ. 
14-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου 
διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», Π/Υ 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., με στοιχεία χρηματοδότησης Κ.Α.Ε: 
02.10.04.071.9899.04.018.004.001 και δυνάμει της υπ’ αρ. 77681/18125/4-9-2018 (ΑΔΑ: 
Ψ92Π7ΛΕ-Τ12) Προγραμματικής Σύμβασης, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση κατάρτισης 
των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ», Π/Υ 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.). Αρ. Αποφ. 15-01/09-01-2019  
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 16o: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών 
απασχόλησης μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν 
από την Π.Ε. Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, για το Έτος 2019. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 
συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης 
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μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. 
Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας (προμήθειες, πρόληψη, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, κατολισθήσεις, 
σεισμοί, πυρκαγιές, καθαρισμοί οδικού δικτύου κ.λ.π.), για το Έτος 2019. Αρ. Αποφ. 16-01/09-
01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση ανάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 1) 
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 24 
Φεβρουαρίου 2019 στο Βελιγράδι της Σερβίας και 2) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «ΙΤΒ 
2019», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Μαρτίου 2019 στο Βερολίνο της 
Γερμανίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης 
στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της ενοικίασης περιπτέρων στον διατιθέμενο από τον ΕΟΤ 
χώρο προκειμένου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την έκθεση «IFT 2019», 
από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2019 στο Βελιγράδι της Σερβίας, για ενοικίαση μονού περιπτέρου 
με συνολικό κόστος 2.450,00€ και για την έκθεση «ΙΤΒ 2019», από 6 έως 10 Μαρτίου 2019 στο 
Βερολίνο της Γερμανίας, για ενοικίαση διπλού περιπτέρου με συνολικό κόστος 6.400,00€. Αρ. 
Αποφ. 17-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 18o: Καθορισμός τιμών αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την Π.Ε. Ζακύνθου το 
έτος 2019. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση καθορισμού 
της ωριαίας αποζημίωσης των διάφορων τύπων ιδιωτικών μηχανημάτων έργων μετά των 
χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου εφόσον 
υπάρχει ανάγκη, για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών 
(πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, σεισμοί, καθαρισμοί κ.λ.π.). Αποφ. 18-
01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση οριστικής 
παραλαβής πρωτοκόλλων παραλαβής που έχουν συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας.  Αρ. Αποφ. 19-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 20o: Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης 
πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει 
μέσα στο οικονομικό έτος 2018, Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανατροπής 
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και την ανάκληση  δέσμευσης των σχετικών πιστώσεων 
για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό 
έτος 2018.  Αρ. Αποφ. 20-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανατροπής 
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η ανάληψη της 
υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018 και την 
έγκριση έκδοσης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  ισόποσων πιστώσεων με τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών (ανα ΚΑΕ), των 
οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν.  Αρ. Αποφ. 21-01/09-01-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανατροπής 
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η ανάληψη της 
υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018, και την 
έγκριση έκδοσης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ισόποσων ή μικρότερων πιστώσεων 
με τις απλήρωτες υποχρεώσεις, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών (ανά 
ΚΑΕ), των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν. Αρ. Αποφ. 22-01/09-01-2019 
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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε. Κερκύρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ανατροπής 
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης, οι  οποίες δεν  εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν 
μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018 και τη διάθεση πίστωσης ισόποσων πιστώσεων με τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις, παρελθόντων ετών (ανά ΚΑΕ), των οποίων οι αναλήψεις 
ανατράπηκαν. Αρ. Αποφ. 23-01/09-01-2019 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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