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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 362-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     Μ. Τρίτη και ώρα 
12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. 
Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από 
την με αριθμ. πρωτ. οικ. 34678/23/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος 
Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και 
καταθέτει εισηγήσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Νικολέττας Πανδή, οι οποίες έχουν ως εξής: 
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1η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση  διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για τη δημοσίευση σε δυο 
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες                      

α) της περίληψης της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 3 ατόμων στο 

πλαίσιο υλοποίησης  του υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης 

««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.  

β) της Περίληψης της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 3 ατόμων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (4) «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» της 

Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 

Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» , 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2013). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) 

στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

265/τ.Α΄/23-12-2014). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 
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7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1117/14.06.2018 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο ««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και MIS 5007986 στο Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 -2020». 

8. Τη με αριθμ. 2837/30-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λαέρτης- Καινοτόμο 
επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».» 

και MIS 5007987 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»  

9. Το με αριθμ. Πρωτ. οικ. 67095/27100/27-07-2018 Αίτημα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο 

της Πράξης ««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού 
κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986. 

10. Την υπ’ αριθμ. 68151/27564/02-08-2018 4η Τροποποίηση Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και 

ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 ««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό 
σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Κ.Ε. 

2017ΕΠ02210040. 

11. Τη με αριθμ. 1119-55/05-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με Ίδια μέσα του υποέργου 

(4) «Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο 

Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

12. Τη με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 877/380/07-01-2019 1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με Ίδια 

μέσα του υποέργου (4) «Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος» της Πράξης 

«ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

13. Τη με αριθμ. Πρωτ. 14565/6220/07-03-2019 3η Τροποποίηση Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και 

ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 «Λαέρτης- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα 

Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» Κ.Ε. 2018ΕΠ02210027. 

14. Το με αριθμ. Πρωτ. οικ. 30965/12955/10-04-2019 αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο 

της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

15. Τη με αριθμ. 991-48/31-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων περί 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου (3) 

«Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης ««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό 
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σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5007986. 

16. Τη με αριθμ. Πρωτ. οικ. 98865/40626/02-11-2018 2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με 

Ίδια Μέσα του υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης ««Τηλέμαχος» - 
Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986. 

17. Την με α/α 151/23-04-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

προκειμένου να δημοσιευτούν μια φορά σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες,: 

Α.1) η περίληψη της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 3 ατόμων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης 

««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986 και  

Α.2) η περίληψη της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 3 ατόμων στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (4) «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» της 

Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΕ 

Κέρκυρας (Φορέας 01073 και ΚΑΕ 0841.00.001) 

 

Β) Την ανάθεση της δημοσίευσης των προκηρύξεων στις εξής τοπικές εφημερίδες: 

Β.1) «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΦΜ 129661488, ΔΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 28Β, ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ: 2661042984 έναντι 248,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Β.2) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΦΜ 040728044, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ: 2661023494 έναντι 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 
Συνημμένα:                                                                            
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Δυο (2) προσφορές 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 

       
2η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες 
διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

7. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ 
240/τ.Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4083/τ.Β΄/23-11- 
2017). 

8. 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. 
15-1/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ. 

9. Την έγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους 2019 με το αριθμ πρωτοκόλλου 17847/28-01-
2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλοπονήσου, Δυτικής  Ελλάδας και Ιονίου.  

10. Την με αριθμ.23-01/09-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ με θέμα “ Έγκριση 
ανατροπών οικονομικού έτους 2018, Π.Ε Κέρκυρας 

11. Την με αριθμ πρωτοκόλλου οικ.119355/48609 μαζική ανατροπή αναλήψεων έτους 2018 
12. Την με αριθμ 309- 15/10 -04-2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΙΝ  
13. Το από 22-04-2019 ηλεκτρονικά μήνυμα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας για την μερική 

ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη χρήσης.  

ΑΔΑ: ΩΥΤΑ7ΛΕ-ΣΛΧ



 
Σελίδα 6 από 2   

Εισηγούμαστε 
 

Την μερική ανάκληση -ανατροπή της ανάληψης ως  κάτωθι : 
 

α/α α/α ανάληψης  περιγραφή Αιτιολογία ποσό  

1 320/322 

 

(ΑΔΑ: 6ΧΓ57ΛΕ-
97Ν) 

Μη χρήση της 
(μερική ανάκληση )  

Μίσθωση μηχανημάτων έργου, παροχή 
υπηρεσιών αποχιονισμού, στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο ΠΕ Κέρκυρας 

Ανάκληση ποσού : 15.000,00 ευρώ  

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
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3η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ 
240/τ.Α΄/27.12.2010),  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει (ΦΕΚ 4083/τ.Β΄/23-
11-2017). 

4. Τον προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. έτους 2019. 
5. Την ανάγκη προμήθειας εκλογικού υλικού και παροχής υπηρεσιών για τις 

Αυτοδιοικητικές Εκλογές και Ευρωεκλογές 26ης /05/2019. 
6. Την ανάγκη αποζημίωσης των προσώπων που θα απασχοληθούν στα εκλογικά 

συνεργεία για την διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών και των 
Ευρωεκλογών 2019. 

7. την αριθ. 152/23-04-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης 
Οικονομικού. 

 
                                                       Εισηγούμεθα  
 
Την έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις κάτωθι δαπάνες σύμφωνα με τους 
ακόλουθους πίνακες: 
Α)  
ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

26.000€ α) προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών 
ειδών για τη διενέργεια των 
αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών 26ης 

/05/2019 ( αναλώσιμα, χαρτί Α4 και Α3, 
μελάνια για εκτυπωτές – φαξ, 
β) εκλογικό υλικό για σάκους  
γ) καταστροφέας υλικού  

  3.000€ Ενοίκια οικημάτων για χρήση ως 
καταστήματα ψηφοφορίας την ημέρα των 
εκλογών  

  4.500€ Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη 
διενέργεια των εκλογών (π.χ. 
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,  τηλεφωνικές 
συνδέσεις, τηλεφωνικές συσκευές, 
εγκαταστάσεις, καλώδια, δίσκοι ssd, 
modem usb fax modem, κλιπ, κ.τ.λ.)   

  2.000€ Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά 
μηχανήματα  

  2.500€ Προμήθεια οκτώ φαξ  
     800€ Προμήθεια πολυμηχανήματος, 
     500€ Διαμόρφωση χώρου 

01073-
526100001 

    500€ Κλειδαριές  
ΣΥΝΟΛΟ 39.800€  
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 Β)  
  
ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΑΕ 

    ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

 
01073-
526200001 

 
103.000,00€ 

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του 
ειδικού εκλογικού συνεργείου που θα 
συσταθεί ενόψει της διενέργειας 
αυτδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών 
2019 

 
                                                                                                    
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 

 

                                                                    ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 

 

4Η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Κάρτες Πάσχα για τις ανάγκες Γραφείου Περιφερειάρχη  
 
 
Ενόψει των εορτών του Πάσχα το Γραφείο Περιφερειάρχη, όπως κάθε χρονιά έχει 
γίνει ήδη αποδέκτης πολλών ευχετήριων καρτών από την πολιτική και πολιτειακή 
ηγεσία της χώρας, Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Πρέσβεις, εκπροσώπους φορέων και 
συλλόγων και πολίτες. 
 
Η αναγκαιότητα ανταπόδοσης των ευχών επιβάλλει την προμήθεια ευχετήριων 
καρτών, οι οποίες θα απεικονίζουν κλασικό θέμα των εορταστικών ημερών και των 
Ιονίων Νήσων και έως του αριθμού των 400 καρτών, ενώ θα συνοδεύονται από 
φάκελο για την ταχυδρόμησή τους.  
 
Το κόστος δεν θα ξεπεράσει συνολικά το ποσό των 372 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 
Σας καλώ να εγκρίνετε για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας του 
Γραφείου Περιφερειάρχη την δαπάνη για προμήθεια ευχετηρίων καρτών για το 
Πάσχα και συνοδευτικών φακέλων έως του ποσού των 372 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εφόσον το εγκρίνετε, την ανάθεσή του στον 
προμηθευτή: 
-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κόμβος Αλυκών, 
ΤΚ 49100 Κέρκυρα, ΑΦΜ 108815862, ΔΟΥ Κέρκυρας.  
 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 
2019 και σας καλώ να εγκρίνετε την έως άνω δαπάνη.  
 
Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης από τη Δ/νση Οικονομικού με α/α 156 στο φορέα 
0173 ΚΑΕ 084500.001.στον Π/Υ 2019 της ΠΙΝ.  
 
Σας παρακαλώ για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.   
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Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

 
 
 
5η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Οι αγώνες Corfu Mountain Trail που διεξάγονται ετησίως στην Κέρκυρα 
προσελκύουν εκατοντάδες δρομείς και αθλητές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και 
από ξένες χώρες. Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και ήδη έχουν 
δηλώσει παρουσία αθλητές από 18 χώρες μεταξύ αυτών Ρωσία, Αυστραλία, Αμερική, 
Καναδά, Τουρκία, με τους διοργανωτές να ελπίζουν για ρεκόρ συμμετοχών. 
 
Στο πλαίσιο του Corfu Mountain Trail που έχει καταταχθεί ως ένας από τους 5 
καλύτερους αγώνες στην Ελλάδα από το περιοδικό Adventure, θα διεξαχθούν δωρεάν 
και ελεύθερα για το κοινό παιδικοί αγώνες καθώς και αγώνες Special Olympics με 
μεγάλη συμμετοχή, τους οποίους οι διοργανωτές επιθυμούν να θέσουν υπό την αιγίδα 
και διοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 
Οι ξένοι δημοσιογράφοι που θα έρθουν από την Αμερική, τη Νότιο Αφρική, την Μ. 
Βρετανία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία εκτός των αγώνων που 
θα καλύψουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα μεταφέρουν εντυπώσεις από τη διαμονή τους 
στην Κέρκυρα, τις ομορφιές του νησιού, τα τοπικά προϊόντα, τη φύση και τα μνημεία 
μας. 
Η ΠΙΝ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια και στην κατεύθυνση 
της μεγιστοποίησης της  προβολής μας με όσα μέσα διαθέτουμε, των δημοσίων 
σχέσεων με φορείς και συλλόγους για την ενίσχυση του κοινού σκοπού μας, τη 
στήριξη διοργανώσεων που αφορούν σε ΑμΕΑ και παιδιά, καθώς και της 
παρακίνησης του πληθυσμού για μια ζωή υγιεινή, μακριά από εξαρτήσεις, με 
αθλητικό τρόπο και διατροφή, πρέπει να συμμετέχουμε στο μέτρο του δυνατού, 
καθώς η διοργάνωση αναμένεται να κοστίσει πάνω από 100.000 ευρώ. 
Επίσης στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκθεση και προσφορά τοπικών 
προϊόντων για τους αθλητές, συνοδούς και δημοσιογράφους με στόχο την ανάδειξη 
της τοπικής γαστρονομίας και αγροτικής παράδοσης του τόπου μας και την ανάδειξή 
της ως ανώτερης ποιότητας ζωής.  
 
Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι φέτος, καθώς ο καιρός και το διάστημα 
βοηθά, αναμένεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα περισσότερα από 10.000 άτομα 
(αθλητές, συνοδοί, οικογένειες και φίλοι που θα συνδυάσουν τον αγώνα με τις 
διακοπές τους)!!! 
 
Για φέτος η συμμετοχή μας προτείνουμε να είναι εκείνη της δαπάνης δημοσίων 
σχέσεων ήτοι: μετάλλια και έπαθλα αγώνων, διαφήμιση και προβολή αγώνων 
ιδιαίτερα των παιδικών και των αγώνων ατόμων με αναπηρία και εκτυπωτικά έξοδα 
έως τα 15.000 ευρώ.  
Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν τις δράσεις της ΠΙΝ για τις δημόσιες σχέσεις και τους 
σκοπούς της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς μας και της σύναψης καλών σχέσεων με 
όσους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και καθορίζουν τις διεθνείς τάσεις, της 
στήριξης του αθλητικού πνεύματος και της υγιεινής ζωής, της ισότιμης συμμετοχής 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή καθώς και της προβολής των τοπικών 
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προϊόντων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημαντική και πολυπληθής 
διοργάνωση η Επιτροπή Πολιτισμού ενέκρινε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση και 
ειδικά στους αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία έως του ποσού των 15.000 
ευρώ. 
 
Συνεπώς σας καλούμε να εγκρίνετε 
- Συμμετοχή της ΠΙΝ  στη διοργάνωση του Corfu Mountain Trail και ειδικά στους 
αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία με ποσό 15.000 ευρώ. 
-Κι εφόσον αυτό εγκριθεί την ανάθεση στους προμηθευτές: 
-Τυποεκδοτική, Στεφανίδου Φωτεινή, ΑΦΜ 108815862, ΔΟΥ Κέρκυρας για τα 
εκτυπωτικά έξοδα (έντυπο διάστασης Α5, εκτύπωση 2 όψεων 4χρωμία, χαρτί 150 γρ. 
Velvet σχεδιασμός και εκτύπωση για 20.000 τεμάχια καθώς και μουσαμάς 60 
τετραγωνικά μέτρα εκτύπωση), έναντι του συνολικού ποσού των 2.480 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
- Προβατάς Χριστόδουλος, ΑΦΜ 063532394, ΔΟΥ Κέρκυρας, για την προμήθεια 750 
αναμνηστικών επάθλων στους συμμετέχοντες έναντι του συνολικού ποσού των 9.765 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
-C.P.WEB – Μεθυμάκης Εμμανουήλ, ΑΦΜ 107115640, έναντι του ποσού των 2.755 
ευρώ για τον σχεδιασμό, το δημιουργικό μακέτας, μπάνερ και λοιπών εκτυπωτικών 
καθώς και βίντεο και μοντάζ της εκδήλωσης. 
 
 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, με α/α 157 φορέας 01071 και ΚΑΕ 
9899.01.019.004.001. Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν 
παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.  
 
Σας καλώ να εγκρίνετε το ως άνω ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης και να προβείτε στις δικές σας 
περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 
 
                                                                             
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 
ΕΛΕΝΑ ΓΙΣΔΑΚΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
 

 
 
6η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
    Θέμα: « Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την από κοινού εκδήλωση με τον Σύνδεσμο   
Παικτών Ζατρικίου  ( N.3852/10 άρθρο 186 στ. Η  ́αριθμ. 15 ) 
  ΣΧΕΤ.: Το από  5-4-2019 αίτημα  του Σύνδεσμου  Παικτών Ζατρικίου   

ΑΔΑ: ΩΥΤΑ7ΛΕ-ΣΛΧ



 11 

 
     Σας  γνωρίζουμε ότι με την αριθμ  5-6-2019/22.04.2019 Απόφαση της Επιτροπής  
Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε  
η από κοινού εκδήλωση με τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου ο οποίος θα πραγματοποιήσει  
Διεθνές σκακιστικό Φεστιβάλ στην Κέρκυρα το Πάσχα ( δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα 29- 
4 έως  4-5-2019 . Σε αυτό θα συμμετέχουν ελεύθερα σκακιστές από την Ελλάδα αλλά και 
από άλλες χώρες με έμφαση στις συμμετοχές από τα άλλα Ιόνια Νησιά και την  
Κέρκυρα. 
Το Φεστιβάλ θα διαφημιστεί μέσα από το site www.corfuchess.com σε όλες τις Σκακιστικές  
Ομοσπονδίες του κόσμου και τους Σκακιστικούς Συλλόγους Ευρώπης και Ελλάδας με  
αποστολή της προκήρυξης και ενημερωτικού υλικού για την Κέρκυρα και το Πάσχα στο  
νησί. 
Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει μια εβδομάδα και θα περιλαμβάνει κύριες και παράπλευρες  
εκδηλώσεις : 

I. Τουρνουά σκακιού 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO και τη συμμετοχή 
κορυφαίων γκρανμαίτρ και ισχυρών παικτών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

1. Τουρνουά σκακιού 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO και τη συμμετοχή 
              νεαρών και αρχάριων σκακιστών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

2. Τουρνουά μπλίτς ( γρήγορου σκακιού ) 11 γύρων. 
3. Διαγωνισμός επίλυσης σκακιστικών προβλημάτων  
4. Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής με σκακιστικό θέμα  
5. Έκθεση σκακιστικού Βιβλίου και Ιστορικού Σκακιστικού Υλικού του Σ.Π.Ζ.Κ.  

ΚΟΣΤΟΣ : Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται 19.250,00€  
 
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΗΣ  
Κάλυψη κόστους ενοικίασης αγωνιστικού χώρου – Συνεδριακής αίθουσας του ξενοδοχείου 
Corfu Holidays Palace Hotel, μήκους 21,5m X 7,50 m και ύψους 2,60 m, συνολικού 
εμβαδού 161 m2 . Η αίθουσα είναι ηχομονωμένη και στρωμένη με μοκέτα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη ησυχία για τη διεξαγωγή σκακιστικού τουρνουά. Στην 
αίθουσα θα τοποθετηθούν 50 τραπέζια πλάτους 70cm και 200 καρέκλες για την 
διεξαγωγή των παρτίδων. Παράλληλα θα υπάρχει ειδικό τραπέζι γραμματείας-
διαιτητών και θα τοποθετηθούν πρόσθετα φωτιστικά.  
400,00 € ημερήσιο κόστος Χ 7 ημέρες = 2.800,00€ 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας και  
Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε ποσό 2.800,00€  
( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για την ενοικίαση Συνεδριακής αίθουσας  
του ξενοδοχείου Corfu Holidays Palace Hotel. 
 
Συνεπώς σας παρακαλούμε για: 
-Την έγκριση της συνδιοργάνωσης του Διεθνούς σκακιστικού Φεστιβάλ στην 
Κέρκυρα 29-4 έως 4-5/2019 και την ανάληψη του κόστους ενοικίασης αίθουσας για 
τις ανάγκες της διοργάνωσης, ήτοι ποσού 2.800ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
-Κι εφόσον εγκριθεί, την ανάθεση της ενοικίασης αίθουσας στον προμηθευτή: Corfu 
Palace, Ξενοδοχειακή και Τουριστική ΑΕ, ΑΦΜ 999358274, ΔΟΥ Κέρκυρας έναντι 
του ποσού των 2.800ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
 
 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, με α/α ..154............ φορέας 01071 και ΚΑΕ 9899.01.019.004.001.    
Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές 

της ενέργειες.  
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Σας καλώ να εγκρίνετε το ως άνω ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή 

της σημαντικής αυτής διοργάνωσης και να προβείτε στις δικές σας περαιτέρω 

ενέργειες. 

 
 
                                                                        Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

                                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις 
ανωτέρω εισηγήσεις                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1α)Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης συνολικού ποσού 496,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προκειμένου να δημοσιευτούν μια φορά σε δυο 

ημερήσιες τοπικές εφημερίδες,: 

 η περίληψη της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου 

Χρόνου 3 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (3) «Δόμηση 

Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης ««Τηλέμαχος» - Καινοτόμο 
επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986 και  

 η περίληψη της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου 

Χρόνου 3 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (4) «Διαχείριση και 

Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - 

Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951. 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της ΠΕ Κέρκυρας (Φορέας 01073 και ΚΑΕ 0841.00.001) 

 

β)  Εγκρίνει την ανάθεση της δημοσίευσης των προκηρύξεων στις εξής τοπικές 

εφημερίδες: 

 «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΦΜ 

129661488, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 28Β, ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, 

ΤΗΛ: 2661042984 έναντι 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΦΜ 040728044, 

ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ: 2661023494 έναντι 

248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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2) Εγκρίνει τη μερική ανάκληση - ανατροπή της ανάληψης ως  κάτωθι : 
 
α/α α/α ανάληψης  περιγραφή Αιτιολογία ποσό  

1 320/322 

 

(ΑΔΑ: 6ΧΓ57ΛΕ-97Ν) 

Μη χρήση της 
(μερική ανάκληση )  

Μίσθωση μηχανημάτων έργου, παροχή 
υπηρεσιών αποχιονισμού, στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο ΠΕ Κέρκυρας 

Ανάκληση ποσού : 15.000,00 ευρώ  

 
 
3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των κάτωθι δαπανών σύμφωνα με τους 
ακόλουθους πίνακες: 
Α)  
ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

26.000€ α) προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών για 
τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών και 
ευρωεκλογών 26ης /05/2019 ( αναλώσιμα, χαρτί Α4 
και Α3, μελάνια για εκτυπωτές – φαξ, 
β) εκλογικό υλικό για σάκους  
γ) καταστροφέας υλικού  

  3.000€ Ενοίκια οικημάτων για χρήση ως καταστήματα 
ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών  

  4.500€ Προμήθεια διαφόρων υλικών για τη διενέργεια των 
εκλογών (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,  
τηλεφωνικές συνδέσεις, τηλεφωνικές συσκευές, 
εγκαταστάσεις, καλώδια, δίσκοι ssd, modem usb 
fax modem, κλιπ, κ.τ.λ.)   

  2.000€ Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά μηχανήματα  
  2.500€ Προμήθεια οκτώ φαξ  
     800€ Προμήθεια πολυμηχανήματος, 
     500€ Διαμόρφωση χώρου 

01073-
526100001 

    500€ Κλειδαριές  
ΣΥΝΟΛΟ 39.800€  
 
 Β)  
  
ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΑΕ 

    ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

 
01073-
526200001 

 
103.000,00€ 

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των μελών του ειδικού 
εκλογικού συνεργείου που θα συσταθεί ενόψει της 
διενέργειας αυτδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών 
2019 

 
 
4α)  Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού 372 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για την προμήθεια ευχετηρίων καρτών για το Πάσχα και συνοδευτικών 
φακέλων για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας του Γραφείου 
Περιφερειάρχη. 

Ενόψει των εορτών του Πάσχα το Γραφείο Περιφερειάρχη, όπως κάθε χρονιά έχει 
γίνει ήδη αποδέκτης πολλών ευχετήριων καρτών από την πολιτική και πολιτειακή 
ηγεσία της χώρας, Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Πρέσβεις, εκπροσώπους φορέων και 
συλλόγων και πολίτες. 

Η αναγκαιότητα ανταπόδοσης των ευχών επιβάλλει την προμήθεια ευχετήριων 
καρτών, οι οποίες θα απεικονίζουν κλασικό θέμα των εορταστικών ημερών και των 
Ιονίων Νήσων και έως του αριθμού των 400 καρτών, ενώ θα συνοδεύονται από 
φάκελο για την ταχυδρόμησή τους.  

Το κόστος δεν θα ξεπεράσει συνολικά το ποσό των 372 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 
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β) Εγκρίνει την ανάθεση στον προμηθευτή: 

-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕ. ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κόμβος Αλυκών, ΤΚ 
49100 Κέρκυρα, ΑΦΜ 108815862, ΔΟΥ Κέρκυρας.  
 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 
2019. 
Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης από τη Δ/νση Οικονομικού με α/α 156 στο φορέα 
0173 ΚΑΕ 084500.001.στον Π/Υ 2019 της ΠΙΝ.  
 
 
5α)  Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση του Corfu Mountain 
Trail και ειδικά στους αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία που θα 
πραγματοποιηθεί το διάστημα 4 – 5 Μαϊου 2019 στην Κέρκυρα. 
β) Εγκρίνει την ανάθεση στους  προμηθευτές : 

-Τυποεκδοτική, Στεφανίδου Φωτεινή, ΑΦΜ 108815862, ΔΟΥ Κέρκυρας για τα 
εκτυπωτικά έξοδα (έντυπο διάστασης Α5, εκτύπωση 2 όψεων 4χρωμία, χαρτί 150 γρ. 
Velvet σχεδιασμός και εκτύπωση για 20.000 τεμάχια καθώς και μουσαμάς 60 
τετραγωνικά μέτρα εκτύπωση), έναντι του συνολικού ποσού των 2.480 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

- Προβατάς Χριστόδουλος, ΑΦΜ 063532394, ΔΟΥ Κέρκυρας, για την προμήθεια 750 
αναμνηστικών επάθλων στους συμμετέχοντες έναντι του συνολικού ποσού των 9.765 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

-C.P.WEB – Μεθυμάκης Εμμανουήλ, ΑΦΜ 107115640, έναντι του ποσού των 2.755 
ευρώ για τον σχεδιασμό, το δημιουργικό μακέτας, μπάνερ και λοιπών εκτυπωτικών 
καθώς και βίντεο και μοντάζ της εκδήλωσης. 

Οι αγώνες Corfu Mountain Trail που διεξάγονται ετησίως στην Κέρκυρα προσελκύουν 
εκατοντάδες δρομείς και αθλητές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από ξένες 
χώρες. Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και ήδη έχουν δηλώσει 
παρουσία αθλητές από 18 χώρες μεταξύ αυτών Ρωσία, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, 
Τουρκία, με τους διοργανωτές να ελπίζουν για ρεκόρ συμμετοχών. 

Στο πλαίσιο του Corfu Mountain Trail που έχει καταταχθεί ως ένας από τους 5 
καλύτερους αγώνες στην Ελλάδα από το περιοδικό Adventure, θα διεξαχθούν 
δωρεάν και ελεύθερα για το κοινό παιδικοί αγώνες καθώς και αγώνες Special 
Olympics με μεγάλη συμμετοχή, τους οποίους οι διοργανωτές επιθυμούν να θέσουν 
υπό την αιγίδα και διοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Οι ξένοι δημοσιογράφοι που θα έρθουν από την Αμερική, τη Νότιο Αφρική, την Μ. 
Βρετανία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία εκτός των αγώνων που 
θα καλύψουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα μεταφέρουν εντυπώσεις από τη διαμονή τους 
στην Κέρκυρα, τις ομορφιές του νησιού, τα τοπικά προϊόντα, τη φύση και τα μνημεία 
μας. 

Η ΠΙΝ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια και στην κατεύθυνση 
της μεγιστοποίησης της  προβολής μας με όσα μέσα διαθέτουμε, των δημοσίων 
σχέσεων με φορείς και συλλόγους για την ενίσχυση του κοινού σκοπού μας, τη 
στήριξη διοργανώσεων που αφορούν σε ΑμΕΑ και παιδιά, καθώς και της 
παρακίνησης του πληθυσμού για μια ζωή υγιεινή, μακριά από εξαρτήσεις, με 
αθλητικό τρόπο και διατροφή, πρέπει να συμμετέχουμε στο μέτρο του δυνατού, 
καθώς η διοργάνωση αναμένεται να κοστίσει πάνω από 100.000 ευρώ. 

Επίσης στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκθεση και προσφορά τοπικών 
προϊόντων για τους αθλητές, συνοδούς και δημοσιογράφους με στόχο την ανάδειξη 
της τοπικής γαστρονομίας και αγροτικής παράδοσης του τόπου μας και την ανάδειξή 
της ως ανώτερης ποιότητας ζωής.  
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Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι φέτος, καθώς ο καιρός και το διάστημα 
βοηθά, αναμένεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα περισσότερα από 10.000 άτομα 
(αθλητές, συνοδοί, οικογένειες και φίλοι που θα συνδυάσουν τον αγώνα με τις 
διακοπές τους)!!! 

Για φέτος η συμμετοχή μας προτείνουμε να είναι εκείνη της δαπάνης δημοσίων 
σχέσεων ήτοι: μετάλλια και έπαθλα αγώνων, διαφήμιση και προβολή αγώνων 
ιδιαίτερα των παιδικών και των αγώνων ατόμων με αναπηρία και εκτυπωτικά έξοδα 
έως τα 15.000 ευρώ. 

Οι δαπάνες αυτές εξυπηρετούν τις δράσεις της ΠΙΝ για τις δημόσιες σχέσεις και τους 
σκοπούς της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς μας και της σύναψης καλών σχέσεων με 
όσους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και καθορίζουν τις διεθνείς τάσεις, της 
στήριξης του αθλητικού πνεύματος και της υγιεινής ζωής, της ισότιμης συμμετοχής 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή καθώς και της προβολής των τοπικών 
προϊόντων. 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΕ Κέρκυρας 
από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2019  

Βεβαιώθηκε η ύπαρξη πίστωσης με α/α 157 στο ΦΟΡΕΑΣ 01071 και ΚΑΕ 
9.8.9.9.01.019.004.001 από τη Διεύθυνση Οικονομικού. 
 

6α) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού 2.800,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε Κέρκυρας με τον 
Σύνδεσμο παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας στα πλαίσια  του 1ου Διεθνούς Σκακιστικού 
Φεστιβάλ ‘’Πάσχα στην Κέρκυρα’’ που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Holiday 
Palace Hotel Κέρκυρα από 29-04-2019 έως 05-05-2019. 

β) Εγκρίνει την ανάθεση της ενοικίασης αίθουσας στον προμηθευτή: Corfu Palace, 
Ξενοδοχειακή και Τουριστική ΑΕ, ΑΦΜ 999358274, ΔΟΥ Κέρκυρας έναντι του ποσού 
των 2.800ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Θα συμμετέχουν ελεύθερα σκακιστές  από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες με 
έμφαση στις συμμετοχές από τα άλλα Ιόνια Νησιά και την Κέρκυρα. 

Το Φεστιβάλ θα διαφημιστεί μέσα από το site www.corfupress.com σε όλες τις 
Σκακιστικές Ομοσπονδίες του κόσμου και τους Σκακιστικούς Συλλόγους Ευρώπης και 
Ελλάδας με αποστολή της προκήρυξης και ενημερωτικού υλικού για την Κέρκυρα και 
το Πάσχα στο νησί. 

Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει μια εβδομάδα και θα περιλαμβάνει κύριες και παράπλευρες  
εκδηλώσεις : 

 Τουρνουά σκακιού 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO και τη 
συμμετοχή κορυφαίων γκρανμαίτρ και ισχυρών παικτών από την 
Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 

 Τουρνουά σκακιού 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO και τη 
συμμετοχή νεαρών και αρχάριων σκακιστών από την Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο. 

 Τουρνουά μπλίτς ( γρήγορου σκακιού ) 11 γύρων. 
 Διαγωνισμός επίλυσης σκακιστικών προβλημάτων  
 Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής με σκακιστικό θέμα  
 Έκθεση σκακιστικού Βιβλίου και Ιστορικού Σκακιστικού Υλικού του 

Σ.Π.Ζ.Κ.  
 

ΚΟΣΤΟΣ : Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται 19.250,00€  
 
ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΗΣ  
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Κάλυψη κόστους ενοικίασης αγωνιστικού χώρου – Συνεδριακής αίθουσας του 
ξενοδοχείου Corfu Holidays Palace Hotel, μήκους 21,5m X 7,50 m και ύψους 2,60 m, 
συνολικού εμβαδού 161 m2 . Η αίθουσα είναι ηχομονωμένη και στρωμένη με μοκέτα, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ησυχία για τη διεξαγωγή σκακιστικού τουρνουά. 
Στην αίθουσα θα τοποθετηθούν 50 τραπέζια πλάτους 70cm και 200 καρέκλες για την 
διεξαγωγή των παρτίδων. Παράλληλα θα υπάρχει ειδικό τραπέζι γραμματείας-
διαιτητών και θα τοποθετηθούν πρόσθετα φωτιστικά.  
400,00 € ημερήσιο κόστος Χ 7 ημέρες = 2.800,00€ 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας 
και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε ποσό 2.800,00€  
( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για την ενοικίαση Συνεδριακής αίθουσας  
του ξενοδοχείου Corfu Holidays Palace Hotel. 
 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΕ Κέρκυρας 
από δράσεις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2019  

Βεβαιώθηκε η ύπαρξη πίστωσης με α/α 154 στο ΦΟΡΕΑΣ 01071 και ΚΑΕ 
9.8.9.9.01.019.004.001 από τη Διεύθυνση Οικονομικού. 

 
Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 80/2016, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης.  

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 362-17/23-04-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
   Σουσσάνα Πεφάνη 
   Γεώργιος Τσιλιμιδός                                
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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