
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στην αίθουσα «ΜΥΘΟΣ – 
ΕΣΤΙΑΣΗ» περιοχής Τραυλιάτα – Δ.Ε. Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς.  
 
Αριθ. Απόφασης: 93-8/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή ποσών για 
οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ – ΤΑΚ Α.Ε. 
 
Στην Κεφαλονιά σήμερα ημέρα Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 
π.μ. συνήλθαν 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. 
29436/32/08.04.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 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. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
18. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
20. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους  
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
22. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
23. Γεώργιος  Συγούρος του Αντωνίου 

 
 
 
 



Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
5. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
6. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
7. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
8. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
9. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
10. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
11. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
12. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
13. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος 
Μωραϊτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη 
κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να 
εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος 
(Τάσος) Σαλβάνος. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας. 
                                     --------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 13ο  Η.Δ: Αναπροσαρμογή ποσών για οφειλές της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας ΕΚΕΚ – ΤΑΚ Α.Ε. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ                          
Προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 



Ιονίων Νήσων 
  

 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσών για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας 

ΕΚΕΚ-ΤΑΚ ΑΕ  
    
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΚ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, οι εκκαθαριστές της 
εταιρείας συνεδρίασαν την Τετάρτη 20-03-2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης  

1. Αναπροσαρμογή του ποσού για την οφειλή προς τη ΔΕΫΑΚ  
2. Αναπροσαρμογή του ποσού για την αμοιβή  λογιστή 

Μετά από αναλυτική συζήτηση και μελέτη των σχετικών στοιχείων, οι εκκαθαριστές 
διαπίστωσαν ότι έγινε η πληρωμή των οφειλών του EΚΕΚ-TAK από την ΠΙΝ σε 
εφαρμογή της με αριθμό 182-20/2018   απόφασης του Π.Σ. Ιονίων Νήσων, πλην της 
οφειλής στη ΔΕΫΑΚ και της αμοιβής λογιστή. Το μεν οφείλεται στο ότι η ΔΕΥΑΚ 
καθυστέρησε να εκδώσει την τελική οφειλή του ΚΕΚ από τότε που ζητήθηκε και εν τω 
μεταξύ δημιουργήθηκε και νέα οφειλή, το δε στο ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες 
να διεκπεραιωθούν πριν γίνει το τελικό κλείσιμο της εταιρείας, οπότε η αμοιβή 
λογιστή κρίνεται ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προβλεφθείσα. 
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 

   εισηγούμαστε  

1. την αναπροσαρμογή του ποσού για την οφειλή προς την ΔΕΫΑΚ, στο συνολικό 
ποσόν των επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (725,57 €) 

2.  την  αναπροσαρμογή  του ποσού για την  αμοιβή  λογιστή στο συνολικό ποσόν 
των δύο χιλιάδων  

τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480 €) 
3.  την ενσωμάτωση των ως άνω ποσών στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ  
 
 
 
 
 
Συνημμένα καταθέτουμε αντίγραφο του σχετικού πρακτικού των εκκαθαριστών της 
ΕΚΕΚ-ΤΑΚ ΑΕ. 
 

 

O  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ     ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ  

 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ EKKAΘΑΡΙΣΤΩΝ 

 του Ενιαίου ΚΕΚ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ΑΕ  



(ΕΚΕΚ-ΤΑΚ ΑΕ) - υπό εκκαθάριση 

Πράξη 11 

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 20/03/2019 και ώρα 12:00 συνεδρίασαν οι εκκαθαριστές 
της εταιρείας  Άνθης Χρήστος, Μόσχου Αιμιλία, Ζερβού Μαρία, με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης:  

3. Αναπροσαρμογή του ποσού για την οφειλή προς τη ΔΕΫΑΚ  
4. Αναπροσαρμογή του ποσού για την αμοιβή λογιστή 

ΘΕΜΑ 1ο 
H εκκαθαρίστρια της εταιρείας κα Μαρία Ζερβού ενημέρωσε τους υπολοίπους ότι  έγινε η πληρωμή 
των οφειλών του EΚΕΚ-TAK από την ΠΙΝ, σε εφαρμογή της με αριθμό 182-20/2018  απόφασης του 
Π.Σ. Ιονίων Νήσων, πλην της οφειλής στη ΔΕΫΑΚ, που ανέρχεται τελικά στο ποσό των επτακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (725,57 €). Αυτό οφείλεται στο ότι η ΔΕΫΑΚ 
καθυστέρησε να εκδώσει την τελική οφειλή του ΚΕΚ από τότε που ζητήθηκε και εν τω μεταξύ 
δημιουργήθηκε και νέα οφειλή. Επίσης, η κα Μ.Ζερβού ενημέρωσε ότι διέκοψε τη σύνδεση με τη 
ΔΕΫΑΚ. 
Η εκκαθαρίστρια της εταιρείας κα Αιμιλία Μόσχου πρότεινε να ζητηθεί από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η αναπροσαρμογή του ποσού για τη ΔΕΫΑΚ. 
Μετά από συζήτηση οι εκκαθαριστές αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν από την Περιφέρεια Ι.Ν. να 
τεθεί το θέμα στο Π.Σ. Ιονίων Νήσων για αναπροσαρμογή του ποσού για την οφειλή προς τη ΔΕΫΑΚ 
ώστε το τελικό ποσόν να είναι επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (725,57 €) και 
ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Η κα Μαρία Ζερβού ενημέρωσε ότι, μετά από επαφή που είχε με την αρμόδια ΔΟΥ, διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες να διεκπεραιωθούν πριν γίνει το τελικό κλείσιμο της εταιρείας 
(υποβολή φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2018, ενημέρωση των βιβλίων για τις τελευταίες 
πληρωμές από την ΠΙΝ, σύνταξη τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης, διαδικασίες έγκρισης από τη 
Γενική Συνέλευση, κλείσιμο στην εφορία και το ΓΕΜΗ κλπ.) και πρότεινε να γίνει αναπροσαρμογή της 
προβλεφθείσας αμοιβής λογιστή.  
Ο εκκαθαριστής της εταιρείας κος Χρήστος Άνθης πρότεινε να ζητηθεί από το Περ. Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αναπροσαρμογή του ποσού για την αμοιβή λογιστή.  

Μετά από συζήτηση του θέματος οι εκκαθαριστές αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν από την 
Περιφέρεια Ι.Ν. να τεθεί το θέμα στο Π.Σ. Ιονίων Νήσων για αναπροσαρμογή του ποσού της αμοιβής 
λογιστή, για όλες τις προβλεπόμενες εργασίες, στο ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ 
(δηλ. συνολικά 2.480 €) και ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ. 

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και 
υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

                                                                                                       Χρήστος  Άνθης 

                                                                                           Αιμιλία Μόσχου 

                                                                                          Μαρία Ζερβού 

 
 

 
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.Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 

3.Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4.Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5.Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6.Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 



7.Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8.Κωνσταντίνος Γκούσης 
9.Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10.Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11.Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσόστομου 
12. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
13. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
14.Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
16. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
17.Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
18.Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
19.Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη-------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει:  

  την αναπροσαρμογή του ποσού για την οφειλή προς την 
ΔΕΫΑΚ, στο συνολικό ποσόν των επτακοσίων είκοσι πέντε 
ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (725,57 €) 

    την  αναπροσαρμογή  του ποσού για την  αμοιβή  λογιστή στο 
συνολικό ποσόν των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 
(2.480 €) 

  την ενσωμάτωση των ως άνω ποσών στον προϋπολογισμό της 
ΠΙΝ  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 93-8/13.04.2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Αναστάσιος (Τάσος) 
                                                                                               Σαλβάνος 


