
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Κέρκυρα.  
 
Αριθ. Απόφασης 35-3/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
Π.Ι.Ν. έτους 2019.  
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 
Αλυκές Ποταμού, τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9026/20/01-02-
2019 προσκλήσεως  του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου 
Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  
με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 
παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
11.  Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
25. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

 
 



Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
4. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
7. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
11. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Χρήστος 
Άνθης του Κωνσταντίνου και Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 2ο  Η.Δ: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019.  
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα 
Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
 
 
 
      



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κέρκυρα , 08-02-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                Αρ. Πρωτ. Οικ.:11082/4737 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ     

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 
Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη   
Τηλ.:2661362205                                               
                                                                                  ΠΡΟΣ:   Δ/νση Διοίκησης- 

                                                                                  Τμήμα Συλλογικών Οργάνων – 

                                                                                  Περιφερειακό Συμβούλιο  
            
                                               
            

            ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2019 με την υπ'αριθμ: 216-22/2018

 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ και την δίορθωση συμπλήρωση αυτής με την   

 αριθμ. 216-22/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ. 

4) Την εγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2019 με το αριθμ πρωτοκόλλου  17847/28-01-

2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλοπονήσου, Δυτικής  Ελλάδας και Ιονίου.  

4) Την υποχρέωση της ΠΙΝ για αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμου   προκειμένου 

να αποτυπωθούν τα πραγματικά εξόδα και έσοδα αυτού. 

5) Τις ανάγκες της ΠΙΝ  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  

6) Την υποχρέωση ΠΙΝ για καταβολή οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΔΟΥ ) και 



 ρύθμιση αυτών. 

7) Το με αριθμ. 112/196/45777- 08/02/2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού  

 Προγραμματισμού περί   της   1ης τροποποίησης του  Προσχεδίου Ετήσιου   

Προγράμματος Δράσης 2019 – Αποδοχή χρηματοδότησης - Κατανομή έργων  

8) Την από 07/02/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας 

9) Την από 0702/2019 εισήγηση της ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

10) Την από 07/02/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου 

11) Την με αριθ. Πρωτοκόλλου 8852/3821/01-02-2019 είσηγηση της Δ/νσης   

           Κτηνιατρικής με θέμα “ Αίτημα εγγραφής ΚΑΕ στον Προϋπολογισμό “ 

12) Το απο 10973/4687- 08/02/2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με θέμα :    “    

Τροποποίηση στον προϋπολογισμό 2019 στο φορέα 01295 “ 

 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων/ εσόδων της ΠΙΝ , 

σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται αναλυτικά ανά  Ειδικό Φορέα 

και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα έξοδα και τα έσοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 

2019. 

 
 
Αναλυτικότερα η τροποποίηση  έχει ως κάτωθι :    

 

 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 
 
Mε την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών οικονομικού έτους 2019 μέσω :  
 
 

 της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων με ενδείξη ( 002)  01073 ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ) με το ποσό 
των 1.497.065,42 προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας παρελθόντων ετών 
σύμφωνα με την υπ'αριθμ 23-01/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πέρι Έγκριση 
ανατροπών έτους 2019 ΠΕ Κέρκυρας, με αντίστοιχη πίστωση των Ταμειακού υπολοίπου  του 
φορέα για εξόφληση υποχρέωσεων  παρελθόντων οικονομικών έτων – ΠΟΕ ( Τ122)  

 
 της αύξησης ΚΑΕ εξόδων με ένδειξη ( 001 )  του φορέα 01073, με το ποσό των 321.750,00 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν λειτουργικές ανάγκες ΠΕ Κέρκυρας και ΠΙΝ έτους 2019, με 
αντίστοιχη πίστωση , του Ταμειακού υπολοίπου του φορέα για εξοφλήση υπόχρέωσεων 
τρέχουσας χρήσης. ( Τ140) 

 
  της αύξησης του ΚΑΕ εσόδου 1252.00 ( έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές 

δαπάνες ) προκείμενου να καλυφθεί η ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στην ΠΕ 
Κέρκυρας 

 



 της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων 0911.00.001 “ φόροι -τέλη    “ του φορέα 01073 με το ποσό των 
189.289,05 προκειμένου να καταβληθούν – ρυθμιστούν οφειλές της ΠΙΝ προς το Ελληνικό 
Δημόσιο ( προς ΔΟΥ )  

 
 της αύξησης του ΚΑΕ εξόδων με ενδείξη ( 002)  01071 ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )  με το ποσό των 

122.020.31, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές της ΠΕ Κέρκυρας παρελθόντων ετών σύμφωνα 
με την υπ'αριθμ 23-01/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πέρι Έγκριση 
ανατροπών έτους 2019 ΠΕ Κέρκυρας, με αντίστοιχη πίστωση των Ταμειακού υπολοίπου  του 
φορέα για εξόφληση υποχρέωσεων παρελθόντων οικονομικών έτων – ΠΟΕ ( Τ122) 

 
 
 
Περαιτέρω με την προτεινόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019  στο φορέα 01.071 ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) εγγράφονται πιστώσεις 
ύψους 179.800,00 αναλύτικοτερα : 
 

 πίστωση ύψους 8.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9789.01.019.001.002 ( συντήρηση και 
ανανέωση πιστοποιήσης των δυο ανελκυστηρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019 ) 

 
 πίστωση ύψους 3.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9818.01.019.001.001 ( κάλυψη οδοιπορικών 

μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2019 
 

 πίστωση ύψους 13.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ εξόδου 9818.01.019.002.001 (σύντηρηση 
ενημέρωση και ανάβαθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών έτους 2019. 

 
Με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 9899.01.017.002.001 ( βελτίωση αθλητικών εγκατάστασεων γηπέδου 
Αγ.Ματθαίου, Λευκίμμης και Αγ.Νικολάου κατά 24.800,00 ευρώ  
 
 

 πίστωση ύψους 155.000,00 ευρώ και εγγραφή νέου ΚΑΕ με τίτλο “ Εργασίες ανακατασκεύης 
χλοοτάπητα γηπέδου Κοντοκαλίου με χρημάτοδότηση απο την κατανομή ΚΑΠ για επενδύσει   

 
 εγγραφή ΚΑΕ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΠΡΑΙΓ (BRAILLE), TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ», 5.000,00€ και πίστωση από ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ. Στα 
πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος προβλέπεται μεταξύ άλλων και η προμήθεια γραφομηχανών 
γραφής τυφλών braille. 

 
 Αύξηση του ΚΑΕ “ Δρασεις δημοσίων σχεσεων ΠΙΝ”  με Κ.Α. 98.99.10.017.009.001 κατά 

40.000,00€ και χρηματοδότηση από την κατανομή ΚΑΠ για επενδύσεις   
 

 Στον Φορέα 295 ( ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ) , αναμορφώθηκαν οι  ΚΑΕ εξόδων και εσόδων π/υ έτους 2019 
ως κάτωθι :  

 
 
 
 
 
 



ΕΣΟΔΑ    

Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή εγκεκριμμένο 
ποσό σε ευρω διαμόρφωση τελικο ποσο 

06.01.295.1252.06 1252.06 Επιχορήγηση για 
δακοκτονία 450.000,00 10.000,00 460.000,00 

06.01.295.Τ122 Τ122 
Ταμειακό υπόλοιπο  για 
την κάλυψη υποχρεώσεων 
ΠΟΕ  

332.481,26 -315.962,97 16.518,29 

06.01.295.Τ140 Τ140 
Ταμειακό υπόλοιπο  για 
την κάλυψη υποχρεώσεων 
τρέχουσας χρήσης  

0,00 92.405,00 92.405,00 

ΣΥΝΟΛΟ 782.481,26 -213.557,97 568.923,29 

ΕΞΟΔΑ    

Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή εγκεκριμμένο 
ποσο σε ευρω διαμόρφωση τελικό ποσό 

02.01.295.0341.00.001 0341.00.001 

Αντιμισθια εργατοτεχνικου 
και λοιπου    προσωπικου 
(καθε ειδους επιδοματα 
κλπ)   

32.000,00 500,00 32.500,00 

02.01.295.0341.00.002 0341.00.002 

Αντιμισθια εργατοτεχνικου 
και λοιπου    προσωπικου 
(καθε ειδους επιδοματα 
κλπ)- παρελθόντων ετών  

20.160,37 -20.160,37 0,00 

02.01.295.0342.00.001 0342.00.001 Αμοιβες εποχιακου 
προσωπικου               20.000,00 5.000,00 25.000,00 

02.01.295.0342.00.002 0342.00.002 
Αμοιβες εποχιακου 
προσωπικου      
(παρελθόντων ετών)                                                                            

15.741,47 -15.741,47 0,00 

02.01.295.0351.00.001 0351.00.002 

Εισφορες σε 
ασφαλιστικους 
οργανισμους   
εργατοτεχνικου και λοιπου 
προσωπικου 
(παρελθόντων ετών)    

4.180,13 -4.180,13 0,00 

02.01.295.0352.00.001 0352.00.001 εισφορές σε 
ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.                                                5.000,00 2.000,00 7.000,00 

02.01.295.0352.00.002 0352.00.002 
εισφορές σε 
ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. 
(παρελθόντων ετών)                                              

5.000,00 -5.000,00 0,00 

02.01.295.0511.00.001 0511.00.001 Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία                                               9.000,00 -3.000,00 6.000,00 

02.01.295.0511.00.002 0511.00.002 
Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία  
(Παρελθόντων Ετών) 

8.568,69 -3.360,08 5.208,61 

02.01.295.0719.00.001 0719.00.001 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

02.01.295.0719.00.002 0719.00.002 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 
(Παρελθόντων Ετών) 1.948,69   1.948,69 

02.01.295.0721.00.001 0721.00.001 
Ημερήσια αποζημίωση 
μετακινουμένων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό 

2.600,00 360,00 2.960,00 

02.01.295.0721.00.002 0721.00.002 

Ημερήσια αποζημίωση 
μετακινουμένων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό 
(παρελθόντων ετών) 

1.953,33   1.953,33 



02.01.295.0722.00.001 0721.00.001 
Διανυκτέρευση 
μετακινουμένων υπαλλήλων 
στο εσωτερικό  και εξωτερικό  

0,00 650,00 650,00 

 

02.01.295.0813.00.001 0813.00.001 Μισθώματα κτιρίων                                                               7.788,00   7.788,00 

02.01.295.0813.00.002 0813.00.002 Μισθώματα κτιρίων  
(παρελθόντων ετών)                                                             3.894,00 1.947,00 5.841,00 

02.01.295.0829.00.001 0829.00.001 Μεταφορά                                                                        1.500,00   1.500,00 

02.01.295.0841.00.001 0841.00.001 Διαφημισεις και 
δημοσιευσεις γενικα                                             1.500,00   1.500,00 

02.01.295.0843.00.001 0843.00.001 

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια χαρτιού)      

1.000,00 -700,00 300,00 

02.01.295.0843.00.002 0843.00.002 

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 
(περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια χαρτιού)      

200,00 100,00 300,00 

02.01.295.0879.00.001 0879.00.001 Λοιπές Αμοιβές όσων 
εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 364.112,00 97.395,00 461.507,00 

02.01.295.0879.00.002 0879.00.002 
Λοιπές Αμοιβές όσων 
εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 
(Παρελθόντων Ετών) 

269.972,67 -269.972,67 0,00 

02.01.295.1111.00.001 1111.00.001 

Προμήθεια 
χαρτιού.γραφικών ειδών 
και λοιπών συναφών 
υλικών                    

1.000,00 -500,00 500,00 

02.01.295.1111.00.002 1111.00.002 

Προμήθεια 
χαρτιού.γραφικών ειδών 
και λοιπών συναφών 
υλικών (Παρελθόντων 
Ετών)               

333,33 166,66 499,99 

02.01.295.1231.00.001 1231.00.001 Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας                                                    500,00 -300,00 200,00 

02.01.295.1231.00.002 1231.00.002 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας  
(Παρελθόντων Ετών)                                                     

132,93 40,26 173,19 

02.01.295.1699.00.001 1699.00.001 Λοιπές προμήθειες υλικών                                                        1.000,00   1.000,00 

02.01.295.1699.00.002 1699.00.002 Λοιπές προμήθειες υλικών  
(Παρελθόντων Ετών)                                                         395,65 197,83 593,48 

ΣΥΝΟΛΟ   782.481,26 -213.557,97 568.923,29 
 
 
Η 1η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτύπωνεται αναλυτίκοτερα στον 
επισυναπτόμενο πίνακα. 
 
 
 
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 

 
 Mε την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται με: 
 

 Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι αυξήσεις των εξόδων θα 
καλυφθούν από  Ταμειακό υπόλοιπο Π.Ο.Ε., καθώς και από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη 
δαπανών τρέχουσας χρήσης. Αφορούν την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της 



Π.Ε. Λευκάδας, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων όπως καύσιμα και προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και την κάλυψη δαπανών πολιτικής προστασίας.  

 
 Αυξομείωση σε ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ». Οι αυξήσεις των εξόδων θα 

καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ. Οι ανωτέρω 
μεταβολές αφορούν την τροποποίηση του ΕΠΔ όσον αφορά τα έργα που έχουν τελειώσει, τη 
συμπλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και νέα αιτήματα, σύμφωνα με το με αρ. 
πρωτ. οικ.9152/1365/Φ.Προγρ. έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Τμήματος Προγραμματισμού Π.Ε. Λευκάδας.  

 
 Αυξομείωση σε ΚΑΕ, του φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», του φορέα 02292  

«Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» και του φορέα 02295  «ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)» 
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Οικ.5491/859/22-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.   

 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αναμόρφωση που αφορά τον φορέα 02292 ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από 
ΚΑΠ για εφαρμογή ΟΣΔΕ» αφορά σε προσαρμογή σύμφωνα με τις αναφερόμενες παρατηρήσεις 
όπως διατυπώνονται στα σχετικά έγγραφα: α) του με αρ. πρωτ. 1170/07-12-2018 έγγραφο 
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) του με αρ. πρωτ. 17847/28-01-
2019 (ΑΔΑ:6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3) εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της ΠΙΝ οικονομικού έτους 2019.  
 
 Αναφορικά με τις μεταβολές που αφορούν το φορέα 071 αυτές προτείνονται λόγω ανάγκης 
Τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 και αφορά τα έργα που έχουν 
τελειώσει, τη συμπλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και νέα αιτήματα Δαπανών που 
αφορούν: «Προμήθεια ειδών περίφραξης του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας» , «Προμήθεια 
Ψυχράς Ασφάλτου 2019» , «Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019», «Δράσεις 
Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019», «Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2019»,  «Μυοκτονία Δαπάνες 
Απολύμανσης 2019», «Αναπαραγωγή Εντύπου Υλικού Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ (Μοναστήρια 
Λευκάδας)», «Προμήθεια Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κατούνας» με την 
προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της 
Αυτοτελούς της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 1η Τροποποίηση Προσχεδίου 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019. 

 
 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό 

Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών: 
 
 
 
 
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
 
Mε την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, 
οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζεται: 
 

 



1.Η εναρμόνιση του Π/Υ ,ώστε να συνάδει με το Π.Δ.Ε , όπως προτείνεται στην παρούσα συνεδρίαση  
του Π.Σ , ως εξής: 
 
Ως προς τα έσοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

06.10.03.071.1251.00 Έσοδα απο ΚΑΠ για 
επενδύσεις 

 544.198,21 

06.10.03.071.Τ110 

Ταμειακό Υπόλοιπο 
για την κάλυψη 
έργων του Π.Δ.Ε. ή 
έργων ΣΑΝΑ 

 

170.352,34 

06.10.03.072.9459.00.000 

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-
ΙΝ). 

 

16.153.525,45 

 
Με αντίστοιχη προσαρμογή των Κ.Α.Ε εξόδων. 
 
2. Η κάλυψη δαπάνης πληρωμής ενός κτηνιάτρου που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
ως εξής: 
 
 
Ως προς τα έσοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

06.10.03.073.1252.00 
Εσοδα από Κ.Α.Π. για 
λειτουργικές και   λοιπές 
γενικές δαπάνες 

12.150,08 0,00 

06.10.03.292.1252.00 
Εσοδα από Κ.Α.Π. για 
λειτουργικές και   λοιπές 
γενικές δαπάνες 

0,00 12.150,08 

 
 
 
  
Ως προς τα έξοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 
02.10.03.292.0342.00.001 Αμοιβες εποχιακου 

προσωπικου                                                    
9.696,00 0,00 

02.10.03.292.0352.00.001 εισφορές σε 
ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.                                                

2.454,08 0,00 

02.10.03.073.0211.00.001 Βασικός μισθός 0,00 12.150,08 
 
 
3.Ένταξη στον Π/Υ ποσού 3.292,24 που προέρχεται από έσοδα από βεβαίωση οφειλών  δικαιωμάτων 



βοσκοτόπων ως εξής. 
 
Ως προς τα έσοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

06.10.03.291.8000.00 
Έσοδα απο βεβαίωση 
οφειλών δικαιωμάτων 
βοσκοτόπων. 

0,00 3.292,24 

 
Με αντίστοιχη προσαρμογή των Κ.Α.Ε εξόδων. 
 
 
4.Διαμόρφωση του Π/Υ του Ειδικού Φορέα 295 «Δακοκτονία» ώστε να συνάδει με την υπ΄αριθ. 31-2-
2019 απόφαση του Π.Σ ως εξής. 
 
Ως προς τα έσοδα 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

39 06.10.03.295.1252.00 
Εσοδα από Κ.Α.Π. για 
λειτουργικές και   λοιπές 
γενικές δαπάνες 

170.000,00 0,00 

40 06.10.03.295.Τ140 

Ταμειακό Υπόλοιπο για 
την κάλυψη 
υποχρεώσεων τρέχουσας 
χρήσης 

0,00 284.572,50 

 
 
Ως προς τα έξοδα 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

02.10.03.295.0879.00.001 Λοιπές Αμοιβές όσων 
εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 

187.128,6
2 0,00 

02.10.03.295.0342.00.001 Αμοιβες εποχιακου 
προσωπικου                                                    0,00 41.488,00 

02.10.03.295.0352.00.001 εισφορές σε 
ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.                                                0,00 11.033,16 

02.10.03.295.0851.00.001 Αμοιβές για συντήρηση & 
επισκευή κτιρίων γενικά                          0,00 5.000,00 

02.10.03.295.0829.01.001 Λοιπές μεταφορές 0,00 5.000,00 
02.10.03.295.1699.00.001 Λοιπές προμήθειες υλικών                                                        0,00 5.000,00 

02.10.03.295.0839.00.001 Λοιπες δαπανες 
καθαριοτητας                                                     0,00 5.034,96 

 
 
Διαμόρφωση του Π/Υ του Ειδικού Φορέα 073 ώστε να καλυφθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις με 
αντίστοιχη μείωση Κ.Α.Ε εξόδου με επαρκή πίστωση. 

 
Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και Εσόδων ανά Ειδικό Φορέα 

του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολώ 
 



 
 

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ  
 
Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 1ης 
Τροποποίησης - Αναμόρφωσης  
  
Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών 
επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης. 
 
Στην παρούσα τροποποίηση έχουν συμπεριληφθεί και τροποποιήσεις ΚΑΕ της 1ης 
τροποποίησης του προγράμματος Ε.Π.Δ. Η αναμόρφωση για το φορέα 071 προτείνεται με την 

προαίρεση ότι θα γίνει προηγουμένως δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εισήγηση της 
Αυτοτελούς της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 1η Τροποποίηση Προσχεδίου 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019. 
 
Αύξηση εσόδων :  €  843.544,37 
Αύξηση εξόδων :  €  843.544,37 

 
                                                    

Ζητείται η έγκριση της 1ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019  σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. 

 

                                                    Η προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

  

                                                                     Μάγδα Λούβρου 

                                                                                                                                

Συννημένα : 4 ( τέσερεις  )  πίνακες (1) για την  ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (1) για την ΠΕ  Λευκάδας , ( 1) 

την Π      ΠΕ Ζακύνθου, (1)  ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 
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02.10.01.071.9818.01.019.001 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

)�+�'&')' "+'-"&.)' ��$ �+�/�0-$)' 
	&!(&�--��.+ "�	!+')') -"1"�.+ "�!�) 
2019

02.10.01.071.9818.01.019.002 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00

/���, �� ��������� �
��������� � 
��� � �
,�� 
-����,��, 1���,���� & �
,�� +�������

02.10.01.071.9899.01.017.002 196.500,00 196.500,00 -24.800,00 171.700,00

�����#��2� �������� � �����3����#� 	" 
������� 2017 ( 	�������� � "��� )

02.10.01.071.9899.01.017.004 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

��
�-*������ ���������� 	��������� 	" ������� 
2018 (	!") 

02.10.01.071.9899.01.018.001 0,00 0,00 112.934,26 112.934,26

������ ������� ����� ���� �,����� & ���������� 
2��� & ����4� 
�� ������ ��
��,��  �
 � ")	� 
	���3����� $��, � +#� � 	!" 

02.10.01.071.9899.01.018.009 0,00 0,00 6.086,05 6.086,05

"&(�)$") �+�����)�"�')  %1!!��	'�� 
('	"*!� �!+�!��1$!� 

02.10.01.071.9899.01.019.005 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00

	&!(&�--� "�-�0')') �!� �.*$�� -	&�$( ( 
BRAILLE) TOY )�)�'-��!) (&�5') ��$ 
�+�(+.)') �.+ ��51.+ 

02.10.01.071.9899.01.019.006 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

*������ �����, � ���� � 	$+ 02.10.01.071.9899.10.017.005 16.872,68 16.872,68 40.000,00 56.872,68

)�������# ��� 	���3����� $��, � +#� � ��� 
�������# *		" 2018

02.10.01.071.9899.10.018.008 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00

)�--"�!%' �') 	"$&$5"&"$�) $.+ )�'+ 
"	$�&!	' *		" 2019

02.10.01.071.9899.10.019.005 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

�� �������� 233.372,68 233.372,68 322.020,31 555.392,99
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 � � � � � 

��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

233.372,68 233.372,68 322.020,31 555.392,99

����4�� ��������� ���� �����                                 
                  

02.10.01.073.0342.00.001 32.897,54 32.897,54 7.000,00 39.897,54

���3��� �� ��3.��
.����.���� �.                           
                    

02.10.01.073.0352.00.001 11.192,40 11.192,40 8.000,00 19.192,40

"$)5!&") )" �)5.!&(."	!%.	&!).	$�!� 	!" 
( �!$+.5"1')

02.10.01.073.0352.01.002 0,00 0,00 21.626,71 21.626,71

���6��, �� 
�� ���� ����# ��
��,�                         
                      (	�������� � "���)

02.10.01.073.0511.00.002 20.000,00 20.000,00 60.000,00 80.000,00

����4# 
�� ��
��,� ���� ��� �2�������� ����� ��� 
��������� ����               (	�������� � "���)

02.10.01.073.0512.00.002 10.000,00 10.000,00 32.835,65 42.835,65

*������ �����,����� ������ ������ � ��� 
�� ������ (�������4������� � 	������� ��� 
*�������,��, �� ��� ��� ��4������, ��� 

02.10.01.073.0716.00.002 61.947,93 61.947,93 13.052,07 75.000,00

*������ �����,����� ������ ������ � ��� �� 
�� ������ ��� �2 ������ & ���,����3� 
(�������4������� � 	������� ��� *�������,��, �� 

02.10.01.073.0717.00.001 10.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00

*������ �����,����� ������ ������ � ��� �� 
�� ������ ��� �2 ������ & ���,����3� 
(�������4������� � 	������� ��� *�������,��, �� 

02.10.01.073.0717.00.002 6.112,53 6.112,53 187,53 6.300,06

1���� 2��� �����,����� (	�������� � "���)02.10.01.073.0719.00.002 11.596,07 11.596,07 9.246,09 20.842,16

'���#��� ���6��, �� ����������� � ��� 
�� ������ ��� �2 ������ (��������� � ����)

02.10.01.073.0721.00.002 6.213,33 6.213,33 4.626,67 10.840,00

�2��� ������������� ��� �� ������ ��� �2 ������ 
(	�������� � ����)

02.10.01.073.0722.00.002 7.632,67 7.632,67 3.464,83 11.097,50

"2��� �����,����� 
�� �������� ����.��� 
�� ������  ������ � ��� ��� ���� ��� 
���������# �������� 	!"

02.10.01.073.0771.00.002 3.956,00 3.956,00 1.842,63 5.798,63

�� �������� 414.921,15 414.921,15 486.902,49 901.823,64



A N A M O � � � � �   � � � � � � 	 � 
 � � � � � 

��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

414.921,15 414.921,15 486.902,49 901.823,64

'���#��� ���6��, �� �����,����� 
�� ������� 
������,�� ��� �� ������ ������ � ��� ��� ���� 
�����.�������� 	!" 

02.10.01.073.0772.00.002 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00

�2��� �������������  ��� �� ������ ������ � 
��� ��� ���� �����.�������� 	!"

02.10.01.073.0775.00.002 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00

-�������� ����, �                                                      
        

02.10.01.073.0813.00.001 208.060,96 208.060,96 3.750,00 211.810,96

-�������� ����, �                                                      
         (	�������� � "���)

02.10.01.073.0813.00.002 125.143,01 125.143,01 70.000,00 195.143,01

-���3��� �������                                                     
           (	�������� � "���)

02.10.01.073.0821.00.002 981.265,76 981.265,76 602.523,66 1.583.789,42

�����������                                                                
    

02.10.01.073.0823.00.001 10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00

�����������                                                                
     (	�������� � "���)

02.10.01.073.0823.00.002 7.798,83 7.798,83 1.197,02 8.995,85

����������� ���� !�" (���. ���������.  ������� 
�
��������� �) (	�������� � "���)

02.10.01.073.0824.00.002 262.980,19 262.980,19 131.490,10 394.470,29

*������ �����#� ����3 �,��                                       
              

02.10.01.073.0826.00.001 17.520,00 17.520,00 5.000,00 22.520,00

*������ �����#� ����3 �,��                                       
               (	�������� � "���)

02.10.01.073.0826.00.002 24.109,13 24.109,13 1.834,22 25.943,35

������� ��� ������� (	�������� � "���)02.10.01.073.0831.00.002 7.120,70 7.120,70 70.000,00 77.120,70

5 ������ ��� �,���� (�� ���������� # 3 �����) 
(	�������� � "���)

02.10.01.073.0832.00.002 75.361,09 75.361,09 59.364,54 134.725,63

�� �������� 2.134.280,82 2.134.280,82 1.442.002,03 3.576.282,85



A N A M O � � � � �   � � � � � � 	 � 
 � � � � � 

��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

2.134.280,82 2.134.280,82 1.442.002,03 3.576.282,85

*��3������� ��� ������������ 
�����                           
                  (	�������� � "���)

02.10.01.073.0841.00.002 2.800,15 2.800,15 1.737,35 4.537,50

"�������-����������-4�4������,� (�������4������ 
��� � ����#���� �������)     

02.10.01.073.0843.00.001 1.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00

"������.��
�� �� ������, � ��� ������  ������ 
�������� �                        (	�������� � "���)

02.10.01.073.0844.00.002 1.589,93 1.589,93 7.664,97 9.254,90

���� �,���� ������� �����, � ���� �                   
                        

02.10.01.073.0845.00.001 20.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00

���� �,���� ������� �����, � ���� �                   
                         (	�������� � "���)

02.10.01.073.0845.00.002 22.386,66 22.386,66 26.246,63 48.633,29

"�
��,�� "����.3 ��������� ������ �2��������02.10.01.073.0869.00.001 3.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00

"�
��,�� "����.3 ��������� ������ �2�������� 
(	�������� � "���)

02.10.01.073.0869.00.002 0,00 0,00 10.820,00 10.820,00

����4�� 3���� � ���� � �                                      
                 

02.10.01.073.0871.00.001 10.000,00 10.000,00 55.616,22 65.616,22

1���� ����4� �� � �������� ������ ��#������ 
(	�������� � "���)

02.10.01.073.0879.00.002 118.853,48 118.853,48 28.465,58 147.319,06

������������ 	�������� � �� �02.10.01.073.0881.02.002 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00

	���� 3��� � ������� �� ������� ������ ���� 
���3��� � # ���4�4������� ���2� �  

02.10.01.073.0892.00.001 1.000,00 1.000,00 20.000,00 21.000,00

	���� 3��� � ������� �� ������� *��������� 
���3���  # )��4�4������� 	��2� � 

02.10.01.073.0892.00.002 46.037,61 46.037,61 112.642,74 158.680,35

�� �������� 2.360.948,65 2.360.948,65 1.722.315,52 4.083.264,17
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��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

2.360.948,65 2.360.948,65 1.722.315,52 4.083.264,17

*�������� - ���4�����
��3��� �2���                          
                    (	�������� � "���)

02.10.01.073.0894.00.002 26.655,16 26.655,16 20.627,38 47.282,54

1���� ������ ����4�  (	�������� � "���)02.10.01.073.0899.00.002 16.994,50 16.994,50 13.664,38 30.658,88

5!&!$02.10.01.073.0911.00.001 10.000,00 10.000,00 170.000,00 180.000,00

	���#���� �������.
��3���� ����� ��� ������ 
����3�� ������                   

02.10.01.073.1111.00.001 25.000,00 25.000,00 3.000,00 28.000,00

	���#���� �������.
��3���� ����� ��� ������ 
����3�� ������  (	�������� � "���)

02.10.01.073.1111.00.002 44.610,64 44.610,64 25.886,64 70.497,28

	���#���� ����� ������������                                   
                

02.10.01.073.1231.00.001 2.500,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00

	���#���� ����� ������������ (	�������� � "���)02.10.01.073.1231.00.002 337,18 337,18 20,30 357,48

���'������# ���#
��� 
�� �����������  
(	�������� � "���)

02.10.01.073.1232.00.002 42.081,01 42.081,01 9.804,02 51.885,03

	���#���� ����� ����#����� ��� �������#� 
�
��������� � ( 	�������� � "��� )

02.10.01.073.1311.00.002 3.328,18 3.328,18 1.664,09 4.992,27

	���#���� ����� ����#����� & �������#�  ���� 
�,���� ������ �2��������           

02.10.01.073.1329.00.001 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00

	���#���� ����� ����#����� & "�������� ���� 
�,���� ������ �2�������� 	�������� � "���

02.10.01.073.1329.00.002 0,00 0,00 5.319,60 5.319,60

	���#���� ����,� � ��� ����������                           
                   

02.10.01.073.1511.00.001 10.000,00 10.000,00 18.000,00 28.000,00

�� �������� 2.547.455,32 2.547.455,32 2.001.301,93 4.548.757,25
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��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

2.547.455,32 2.547.455,32 2.001.301,93 4.548.757,25

	���#���� ����,� � ��� ����������                           
                    (	�������� � "���)

02.10.01.073.1511.00.002 12.800,00 12.800,00 1.580,00 14.380,00

1���� ����#����� ������                                          
             

02.10.01.073.1699.00.001 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00

1���� ����#����� ������                                          
              (	�������� � "���)

02.10.01.073.1699.00.002 1.079,35 1.079,35 1.480,65 2.560,00

	���#���� ��,�� �                                                    
          

02.10.01.073.1711.00.001 5.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00

	���#���� ��,�� � (	�������� � "���)02.10.01.073.1711.00.002 3.311,55 3.311,55 8.311,54 11.623,09

	���#���� �������� �������� ���        
�����������                              (	�������� � "���)

02.10.01.073.1712.00.002 10.788,00 10.788,00 5.394,00 16.182,00

	���#���� 
��3��������. ��������� � 3 - 
������
��3��#� ��� ������� 
��3�,��      
(	�������� � "���)

02.10.01.073.1713.00.002 22.666,67 22.666,67 15.548,33 38.215,00

	���#���� ��������,� � �����
����� ��� ������ 
4��������� ����3��� �2�������� 

02.10.01.073.1723.00.002 39.066,67 39.066,67 19.533,33 58.600,00

	���#���� ���� �,���� ��������� & ������ 
�2�������� (	�������� � "���)

02.10.01.073.1729.00.002 5.213,60 5.213,60 20.706,40 25.920,00

1����� �������
����� 3���� � � ����� �  
���� � � ��� ��
����� �                  (	�������� �
"���)

02.10.01.073.2599.00.002 40.000,00 40.000,00 60.000,00 100.000,00

1���� �������3� ���� �                                         
              

02.10.01.073.3199.00.001 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00

������� �# �3����� ��� ��� ���������� ������,�� 
"�"�-��� �." ����� +.� �������� 	!" 

02.10.01.073.6811.00.002 0,00 0,00 4.979,55 4.979,55

�� �������� 2.690.381,16 2.690.381,16 2.148.835,73 4.839.216,89
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��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:
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��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

2.690.381,16 2.690.381,16 2.148.835,73 4.839.216,89

	���#���� �
���������� ������                                   
               

02.10.01.292.1211.00.001 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

���������� ��
����������� ��� ������    ���� ����� 
(���� ������ ��������� ���)  

02.10.01.295.0341.00.001 32.000,00 32.000,00 500,00 32.500,00

��������,� ��
����������� ��� ������ �2�������� 
��������� � ����

02.10.01.295.0341.00.002 20.160,37 20.160,37 -20.160,37 0,00

����4�� ��������� ���� �����                                 
                  

02.10.01.295.0342.00.001 20.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00

����4�� ��������� ���� �����                                 
                   (	�������� � "���)

02.10.01.295.0342.00.002 15.741,47 15.741,47 -15.741,47 0,00

"��3��� �� ��3���������� ��
�������� 
��
����������� ��� ������ ���� ����� ��������� �
����

02.10.01.295.0351.00.002 4.180,13 4.180,13 -4.180,13 0,00

���3��� �� ��3.��
.����.���� �.                           
                    

02.10.01.295.0352.00.001 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00

���3��� �� ��3.��
.����.���� �.                           
                     (	�������� � "���)

02.10.01.295.0352.00.002 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 0,00

���6��, �� 
�� ���� ����# ��
��,�                         
                     

02.10.01.295.0511.00.001 9.000,00 9.000,00 -3.000,00 6.000,00

���6��, �� 
�� ���� ����# ��
��,�                         
                      (	�������� � "���)

02.10.01.295.0511.00.002 8.568,69 8.568,69 -3.360,08 5.208,61

1���� 2��� �����,�����02.10.01.295.0719.00.001 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

'���#��� ���6��, �� ����������� � ��� 
�� ������ ��� �2 ������

02.10.01.295.0721.00.001 2.600,00 2.600,00 360,00 2.960,00

�� �������� 2.815.631,82 2.815.631,82 2.107.753,68 4.923.385,50



A N A M O � � � � �   � � � � � � 	 � 
 � � � � � 

��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

2.815.631,82 2.815.631,82 2.107.753,68 4.923.385,50

�2��� ������������� ��� �� ������ ��� �2 ������02.10.01.295.0722.00.001 0,00 0,00 650,00 650,00

-�������� ����, �                                                      
         (	�������� � "���)

02.10.01.295.0813.00.002 3.894,00 3.894,00 1.947,00 5.841,00

"�������-����������-4�4������,� (�������4������ 
��� � ����#���� �������)     

02.10.01.295.0843.00.001 1.000,00 1.000,00 -700,00 300,00

"�������-����������-4�4������,� (�������4������ 
��� � ����#���� �������)      (	�������� � "���)

02.10.01.295.0843.00.002 200,00 200,00 100,00 300,00

1���� ����4� �� � �������� ������ ��#������02.10.01.295.0879.00.001 364.112,00 364.112,00 97.395,00 461.507,00

1���� ����4� �� � �������� ������ ��#������ 
(	�������� � "���)

02.10.01.295.0879.00.002 269.972,67 269.972,67 -269.972,67 0,00

	���#���� �������.
��3���� ����� ��� ������ 
����3�� ������                   

02.10.01.295.1111.00.001 1.000,00 1.000,00 -500,00 500,00

	���#���� �������.
��3���� ����� ��� ������ 
����3�� ������  (	�������� � "���)

02.10.01.295.1111.00.002 333,33 333,33 166,66 499,99

	���#���� ����� ������������                                   
                

02.10.01.295.1231.00.001 500,00 500,00 -300,00 200,00

	���#���� ����� ������������ (	�������� � "���)02.10.01.295.1231.00.002 132,93 132,93 40,26 173,19

�� �������� 3.456.776,75 3.456.776,75 1.936.579,93 5.393.356,68



A N A M O � � � � �   � � � � � � 	 � 
 � � � � � 

��. �������	: 1� �
�������

��.�������	:

���������� : 1� �
������� �� ������ ����� 2019

��/��� ���	
���:

���������� ����:

08/02/2019

2019�������� ���	�
����

�
���
��� �	���� �����

������ ��������� ��	������, 	��	�	����� ���

��
	�	
����

��������� 	��	�	���	�

$���

����������

�
� ��������: 

T��. ������������������������������ ���� �!����

��������" 	���������#K.A.E

3.456.776,75 3.456.776,75 1.936.579,93 5.393.356,68

1���� ����#����� ������                                          
              (	�������� � "���)

02.10.01.295.1699.00.002 395,65 395,65 197,83 593,48

� !��� : 3.457.172,40 3.457.172,40 1.936.777,76 5.393.950,16

"�#���� ���$��������� 

%������&�� ���$���������  ���!

���� �!�����&��	 �� ��! ���� ��

����#' (������&��

32.604.532,38

49.590.473,12

1.936.777,76

51.527.250,88



--------Παράλειψη---------- 
  

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
8. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
17. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
18. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019, ως η εισήγηση. 
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής 
δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά την εισήγηση, δήλωσε όμως ότι καταψηφίζει το 
μέρος της εισήγησης που εμπεριέχει το «Α2 Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων και 
κατανομή υποέργων ΣΑΕΠ 0221, και αφορά στην πράξη ¨ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ¨», μέρος της εισήγησης της 1ης 
τροποποίησης προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης 2019- αποδοχές 
χρηματοδότησης – κατανομή υποέργων έργων ΠΔΕ. 
 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Μπιάγκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 35-3/09-02-2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


