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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 363-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
 
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 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. 
Θεόδωρου Χαλικιά, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
1η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Το θέμα εισάγεται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή σε εφαρμογή των άρθρων 
159 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 & 176 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012:  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (N.4249/2014, ΦΕΚ Α΄ 73).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθ. οικ.89421/34442/10-09-2014 (ΦΕΚ 2614/Β/01-10-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων «περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν.». 

5. Την αριθ. οικ.7847/3320/26-01-2018 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους  
Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν.». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την 

αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές διατάξεις». 
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
10. Τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες».  
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» & το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α) «ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 23. 

13. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων  Αναγκών με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του. 

14. Την αριθμ. 9354/18-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα. 

15. Το αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 (ΑΔΑ 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας». 

16. Την αριθ. 995-49/29-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού αποζημίωσης 
των μηχ/των – οχημάτων που θα απασχοληθούν σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις 
Εκτάκτων Αναγκών)». 

17. Την αριθ. 1178-57/19-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης Επιτροπής 
προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης Μ.Ε. για δράσεις Πολιτικής Προστασίας». 

18. Την δήλωση έκπτωσης, από τις προτεινόμενες τιμές, που κατέθεσε ο ανάδοχος στην αριθ. 
16160/2386/25-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

19. Την αριθ. 260-13/27-03-2019 (ΑΔΑ:6ΜΓΥ7ΛΕ-ΔΑΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
καταρτίστηκε Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – 
τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Λευκάδας. 

20. Τα αριθ. 82086, 82868, 82870, 83426/2019 έγγραφα ΑΔΠΔΕΙ περί δελτίων πρόγνωσης καιρικών 
συνθηκών (βροχοπτώσεις, καταιγίδες). 

21. Το από 17-04-2019 επείγον έγγραφο του παρέδρου της Τοπικής Κοινότητας Εγκλουβής. 
22. Την αριθ. 33538/4963/17-04-2019 Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Λ. 
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23. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας δεν έχει την δυνατότητα με ίδια μέσα και 
προσωπικό να εκτελέσει τις συγκεκριμένες αναγκαίες εργασίες. 

24. Την  επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων (φορτηγά, χωματουργικά, κλπ) της 
αποστολής της Π.Ε. Λευκάδας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών). 

25. Το γεγονός ότι την 16-04-2019 προκλήθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα στο Ε.Ο.Δ. Καρυάς-
Εγκλουβής με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη με ενδεχόμενο κινδύνου ή 
ζημίας από την δημόσια κυκλοφορία.  

26. Την έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βατότητας-
αποκατάσταση δημόσιας κυκλοφορίας καθώς σε περίπτωση μη άρσης της επικινδυνότητας 
προκαλείται σοβαρός κίνδυνος βλάβης της περιουσίας & της ζωής των πολιτών, των υποδομών και 
των συμφερόντων της Π.Ε. Λευκάδας (όπως προβλήματα κίνησης οχημάτων, διακοπή κυκλοφορίας, 
αποκλεισμό πρόσβασης, ατυχήματα κλπ). 

27. Την αριθ. 33536/4962/18-04-2019 απόφαση ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης.   

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 
Την έγκριση της αριθ. 33536/4962/18-04-2019 απόφασης ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη 
Λευκάδας που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και την έγκριση & διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, συνολικής δαπάνης μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) 
χωρίς το ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 
2019 της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Λευκάδας (παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 
9784.02.019.001.001), για την αποζημίωση των μηχανημάτων έργων, για την  άμεση 
εκτέλεση εργασιών άρσης καταπτώσεων, φορτοεκφόρτωση & απομάκρυνση υλικού 
κατολίσθησης, καθαρισμού οδοστρώματος και προβληματικού σημείου, εκβραχισμό, για 
την  αποκατάσταση βατότητας – αποκατάσταση οδικής δημόσιας κυκλοφορίας επί του 
επαρχ. οδικού δικτύου στο τμήμα Καρυά – Εγκλουβή, λόγω Έκτακτης Ανάγκης (έντονα 
καιρικά φαινόμενα – συνεχόμενες καταιγίδες - κατολίσθηση που προκλήθηκε την 16-04-
2019).  
Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
της Π.Ε. Λευκάδας. 
 

Η απόφαση αυτή αποστέλλεται προς έγκριση, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 
159 παρ. 2  του Ν. 3852/2010, στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα κοινοποιηθεί 
επίσης για έγκριση και η ακριβής δαπάνη που θα προκύψει απολογιστικά πλέον μετά το 
πέρας της παροχής. 

                                    
                                                                                                                                                      

                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Συνημμένα: 
- αριθ. 33536/4962/18-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΩ8Α7ΛΕ-608)    
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας  

                                                                                                                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 
                                                                                 
 

        
2η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).»    

5. Τις διατάξεις του αρθρ. 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/2016 Α΄) «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

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

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό σης Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 
2019.  

8. Την  αριθ. 334-16/17-04-2019 (ΑΔΑ:6Υ4Ι7ΛΕ-ΦΗΙ) Απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής ΠΙΝ. 

9. Το υπ’ αριθ. οικ. 31559/4612/11-04-2019 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Λευκάδας. 

10. Την αριθ. 4-7-2019/01-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΓ3Χ7ΛΕ-Δ46) Απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών ΠΙΝ. 

11. Το υπ’ αριθ. οικ. 33366/4934/17-04-2019 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Λευκάδας. 

12. Την ανάγκη διάθεσης των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2019 και την έγκριση πληρωμής των παρακάτω δαπανών. 

13. Την ανάγκη για την απευθείας ανάθεση δαπάνης  προμηθειών και υπηρεσιών, για 
κάλυψη των αναγκών  της ΠΕ Λευκάδας. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1. Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2019 και την έγκριση πληρωμής των δαπανών, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

 
Α/
Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΔΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ
Σ 

1. 

02073 526100001 15.000,00€ 

Δαπάνη για την προμήθεια 
εκλογικού υλικού για την 
διενέργεια των προσεχών 
αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς 
και ευρωεκλογών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.   

 

 

2. 

02073 526200001 37.000,00€ 

Δαπάνη για την αποζημίωση 
εκλογικού συνεργείου 
υπαλλήλων που θα 
απασχοληθούν κατά τη 
διενέργεια των προσεχών 
αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς 
και ευρωεκλογών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.   
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3. 

02071 
9899020190

02001 
1.050,00€ 

Δαπάνη για την διαμονή  στις 25-
05-2019 (1 διανυκτέρευση) έως 
70 φιλοξενούμενων αθλητών από 
την  Κέρκυρα, Ζάκυνθο και 
Κεφαλονιά, που θα  
συμμετάσχουν στην αθλητική 
εκδήλωση «9οι Ιόνιοι Αγώνες 
Στίβου» που συνδιοργανώνουν η 
ΠΕ Λευκάδας με τον Γυμναστικό 
Σύλλογο Λευκάδας και θα 
πραγματοποιηθούν στις 25-05-
2019 στο Δημοτικό Στάδιο 
«ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στην πόλη 
της Λευκάδας.  

 

 

4. 

02071 
9899020190

02001 
950,00€ 

Δαπάνη για την παροχή 
υπηρεσιών παράθεσης δείπνου 
στις 25-05-2019 σε έως 70 
φιλοξενούμενους αθλητές από 
την  Κέρκυρα, Ζάκυνθο και 
Κεφαλονιά, που θα  
συμμετάσχουν στην αθλητική 
εκδήλωση «9οι Ιόνιοι Αγώνες 
Στίβου» που συνδιοργανώνουν η 
ΠΕ Λευκάδας με τον Γυμναστικό 
Σύλλογο Λευκάδας και θα 
πραγματοποιηθούν στις 25-05-
2019 στο Δημοτικό Στάδιο 
«ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στην πόλη 
της Λευκάδας. 

 

 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό  στις Π. Ε. 
Λευκάδας, οικ. Έτους 2019 
 

2.Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών, καθώς και την έγκριση των δαπανών σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 
Α/
Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΔΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. 

02073 132100001 75,66€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για την 
συντήρηση και επισκευή του 
ΚΗΥ4142 υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου της ΠΕ Λευκάδας. 

Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Ψ00Ξ7ΛΕ-ΘΘ2 

2. 

02073 086100001 45,63€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης για εργασίες 
συντήρησης και επισκευής του 
ΚΗΥ4142 υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου της ΠΕ Λευκάδας 

Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 

Ω5787ΛΕ-1ΡΡ 

3. 
02073 132100001 957,73€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης προμήθειας δύο (2) 
ελαστικών προς αντικατάσταση 

ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ 
Ο.Ε. 

63Ο87ΛΕ-3Ε9 
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των ελαστικών των δύο 
μπροστινών τροχών του με αριθ. 
ΜΕ 109952  μηχανήματος έργου 
(εκσκαφέα – φορτωτή γαιών) 
της ΠΕ  Λευκάδας 

4. 

02073 132100001 1500,40€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης προμήθειας 
ανταλλακτικών για την επισκευή 
και συντήρηση του με αριθ. ΜΕ 
109952  μηχανήματος έργου 
(εκσκαφέα – φορτωτή γαιών) 
της ΠΕ  Λευκάδας 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ε. 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

ΨΚΦΣ7ΛΕ-ΨΙΖ 

5. 

02073 086100001 719,20€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης για εργασίες  
επισκευής και συντήρησης του 
με αριθ. ΜΕ 109952  
μηχανήματος έργου (εκσκαφέα 
– φορτωτή γαιών) της ΠΕ  
Λευκάδας 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ε. 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

ΨΝΣΧ7ΛΕ-ΝΓΒ 

6. 

02071 
9899020190

02001 
1.110,00€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης υπηρεσιών 
διαμονής, για μία (1) 
διανυκτέρευση στις 11-05-2019,  
έως 52 άτομων (μέλη χορωδίας) 
που θα λάβουν μέρος στην 
εκδήλωση «32η Συνάντηση 
Χορωδιών»   που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-05-
2019  στη Λευκάδα, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων εορτασμού της 
155ης επετείου της Ένωσης των 
Επτανήσων που  
συνδιοργανώνει η ΠΙΝ – ΠΕ 
Λευκάδας με τον 
Μουσικοφιλολογικό Όμιλο  
Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ» (4-7-
2019/01-04-2019 Απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού 
Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών Π.Ι.Ν.).  

ΚΟΝΑΚΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. 

 

7. 

02071 
9899020190

02001 
2.112,80€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση 
της δαπάνης για την  παροχή 
υπηρεσιών παράθεσης ενός 
δείπνου, σε έως 152 άτομα 
(χορωδούς , μαέστρους, 
εκπροσώπους των 
προσκεκλημένων χορωδιών, της 
ΦΕΛ, εκπροσώπους των τοπικών 
Αρχών), που θα συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση «32η Συνάντηση 
Χορωδιών» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-05-
2019 στη Λευκάδα, στο πλαίσιο 

“BURANO” 
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
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των εκδηλώσεων εορτασμού της 
155ης επετείου της Ένωσης των 
Επτανήσων που  
συνδιοργανώνει η ΠΙΝ – ΠΕ 
Λευκάδας με τον 
Μουσικοφιλολογικό Όμιλο  
Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ(4-7-
2019/01-04-2019 Απόφαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού 
Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών Π.Ι.Ν.). 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό  της Π. Ε. 
Λευκάδας, οικ. Έτους 2019 

 

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 
 

ΓΛΗΓΟΡΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ 

                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

                                         ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

 
 
 

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

                 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει  την αριθ. 33536/4962/18-04-2019 απόφαση ανάθεσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και την 
έγκριση & διάθεση της σχετικής πίστωσης, συνολικής δαπάνης μέχρι δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς το ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Λευκάδας 
(παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας, Ε.Φ. 02071, ΚΑΕ 9784.02.019.001.001), για 
την αποζημίωση των μηχανημάτων έργων, για την  άμεση εκτέλεση εργασιών 
άρσης καταπτώσεων, φορτοεκφόρτωση & απομάκρυνση υλικού κατολίσθησης, 
καθαρισμού οδοστρώματος και προβληματικού σημείου, εκβραχισμό, για την  
αποκατάσταση βατότητας – αποκατάσταση οδικής δημόσιας κυκλοφορίας επί του 
επαρχ. οδικού δικτύου στο τμήμα Καρυά – Εγκλουβή, λόγω Έκτακτης Ανάγκης 
(έντονα καιρικά φαινόμενα – συνεχόμενες καταιγίδες - κατολίσθηση που 
προκλήθηκε την 16-04-2019).  

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Λευκάδας. 

Η απόφαση αυτή αποστέλλεται προς έγκριση, σε εφαρμογή των προβλέψεων του 
άρθρου 159 παρ. 2  του Ν. 3852/2010, στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα 
κοινοποιηθεί επίσης για έγκριση και η ακριβής δαπάνη που θα προκύψει 
απολογιστικά πλέον μετά το πέρας της παροχής. 

 
2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2019 και την πληρωμή των δαπανών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  ΜΕ 
Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΔΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. 

02073 526100001 15.000,00€ 

Δαπάνη για την προμήθεια εκλογικού 
υλικού για την διενέργεια των 
προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών 
καθώς και ευρωεκλογών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.   

 

 

2. 

02073 526200001 37.000,00€ 

Δαπάνη για την αποζημίωση 
εκλογικού συνεργείου υπαλλήλων που 
θα απασχοληθούν κατά τη διενέργεια 
των προσεχών αυτοδιοικητικών 
εκλογών καθώς και ευρωεκλογών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.   
 

 

 

3. 

02071 98990201900
2001 1.050,00€ 

Δαπάνη για την διαμονή  στις 25-05-
2019 (1 διανυκτέρευση) έως 70 
φιλοξενούμενων αθλητών από την  
Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, 
που θα  συμμετάσχουν στην αθλητική 
εκδήλωση «9οι Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» 
που συνδιοργανώνουν η ΠΕ 
Λευκάδας με τον Γυμναστικό Σύλλογο 
Λευκάδας και θα πραγματοποιηθούν 
στις 25-05-2019 στο Δημοτικό Στάδιο 
«ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στην πόλη 
της Λευκάδας.  

 

 

4. 

02071 98990201900
2001 950,00€ 

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών 
παράθεσης δείπνου στις 25-05-2019 
σε έως 70 φιλοξενούμενους αθλητές 
από την  Κέρκυρα, Ζάκυνθο και 
Κεφαλονιά, που θα  συμμετάσχουν 
στην αθλητική εκδήλωση «9οι Ιόνιοι 
Αγώνες Στίβου» που 
συνδιοργανώνουν η ΠΕ Λευκάδας με 
τον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας και 
θα πραγματοποιηθούν στις 25-05-
2019 στο Δημοτικό Στάδιο «ΠΛΑΤΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στην πόλη της 
Λευκάδας. 

 

 

 
Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό  στις 
Π.Ε. Λευκάδας, οικ. Έτους 2019 

3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών, καθώς και την απευθείας 
ανάθεση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  ΜΕ 

Φ.Π.Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΑΔΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1. 

02073 132100001 75,66€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για την συντήρηση 
και επισκευή του ΚΗΥ4142 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της ΠΕ 
Λευκάδας. 

Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. Ψ00Ξ7ΛΕ-ΘΘ2 

2. 

02073 086100001 45,63€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης για εργασίες συντήρησης 
και επισκευής του ΚΗΥ4142 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της ΠΕ 
Λευκάδας 

Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. Ω5787ΛΕ-1ΡΡ 

3. 

02073 132100001 957,73€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης προμήθειας δύο (2) 
ελαστικών προς αντικατάσταση των 
ελαστικών των δύο μπροστινών 
τροχών του με αριθ. ΜΕ 109952  

ΑΦΟΙ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε. 63Ο87ΛΕ-3Ε9 
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μηχανήματος έργου (εκσκαφέα – 
φορτωτή γαιών) της ΠΕ  Λευκάδας 

4. 

02073 132100001 1500,40€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών 
για την επισκευή και συντήρηση του 
με αριθ. ΜΕ 109952  μηχανήματος 
έργου (εκσκαφέα – φορτωτή γαιών) 
της ΠΕ  Λευκάδας 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ε. 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΨΚΦΣ7ΛΕ-ΨΙΖ 

5. 

02073 086100001 719,20€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης για εργασίες  επισκευής και 
συντήρησης του με αριθ. ΜΕ 109952  
μηχανήματος έργου (εκσκαφέα – 
φορτωτή γαιών) της ΠΕ  Λευκάδας 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ε. 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΨΝΣΧ7ΛΕ-ΝΓΒ 

6. 

02071 98990201900
2001 1.110,00€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης υπηρεσιών διαμονής, για 
μία (1) διανυκτέρευση στις 11-05-
2019,  έως 52 άτομων (μέλη 
χορωδίας) που θα λάβουν μέρος 
στην εκδήλωση «32η Συνάντηση 
Χορωδιών»   που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-05-2019  
στη Λευκάδα, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων εορτασμού της 155ης 
επετείου της Ένωσης των 
Επτανήσων που  συνδιοργανώνει η 
ΠΙΝ – ΠΕ Λευκάδας με τον 
Μουσικοφιλολογικό Όμιλο  Λευκάδας 
«ΟΡΦΕΥΣ» (4-7-2019/01-04-2019 
Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού 
Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών 
Π.Ι.Ν.).  

ΚΟΝΑΚΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. 

 

7. 

02071 98990201900
2001 2.112,80€ 

Απευθείας ανάθεση και έγκριση της 
δαπάνης για την  παροχή 
υπηρεσιών παράθεσης ενός 
δείπνου, σε έως 152 άτομα 
(χορωδούς , μαέστρους, 
εκπροσώπους των προσκεκλημένων 
χορωδιών, της ΦΕΛ, εκπροσώπους 
των τοπικών Αρχών), που θα 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση «32η 
Συνάντηση Χορωδιών» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-05-2019 
στη Λευκάδα, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων εορτασμού της 155ης 
επετείου της Ένωσης των 
Επτανήσων που  συνδιοργανώνει η 
ΠΙΝ – ΠΕ Λευκάδας με τον 
Μουσικοφιλολογικό Όμιλο  Λευκάδας 
«ΟΡΦΕΥΣ(4-7-2019/01-04-2019 
Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού 
Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών 
Π.Ι.Ν.). 

“BURANO” 
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
 

 
Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό  της Π.Ε 
Λευκάδας, οικ. Έτους 2019 
 
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.  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 363-17/23-04-2019 

……………………………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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