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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 364-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
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 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. 
Ελευθερίου Νιοτόπουλου, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
1η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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  Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής 
2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων»  
3 Τον Ν. 4071/11-04-2012 
4.Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ. 
 5.Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στους Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 208: «με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 
να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς  έκπτωση επί της συμβατικής τιμής» 
και παράγραφο  219 στα οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την οριστική απόρριψη του, θεωρείται ότι 
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια». 
6.Την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας ως 
προς την οργάνωση και λειτουργία των δομών της περιφέρειας.  
7.Την υπ΄αριθ.175-19/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων 
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην 
Οικονομική Επιτροπή». 
8.Την ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. 
9.Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Ζακύνθου . 
10 Την υπ΄αριθμ  216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 
2019 που περιλαμβάνει α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019  της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για το έτος 2019. 
11.Το υπ΄αριθμ 17847/28-1-2019,ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3  έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο 
εγκρίνεται ο προυπολογισμός οικονομικού έτους 2019  της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 
12.Την υπ΄αριθμ 82-08/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την 
αναμόρφωση προυπολογισμού .  
13.Το υπ΄αριθμ 34118/6592/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης 
,Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας ΠΕ Ζακύνθου. 
14.Την από 23-4-2019 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον Ειδικό Φορέα 03073 
ΚΑΕ 526100001,ποσού 17.000,00 € και ΚΑΕ 5262.00.001 του Γραφείου  
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 
15.Την υπ΄αριθμ 8288/3513/31-1-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με 
θέμα :Οργάνωση προγράμματος Δακοκτονίας για την ΠΙΝ έτους 2019-Ανάθεση 
καθηκόντων προσωπικού Δακοκτονίας (ΑΔΑ Ω1ΣΟ7ΛΕ-5Σ3). 
16.Την υπ΄αριθμ 28639/12082/12-4-2019 ,ΑΔΑ 69ΡΙ7ΛΕ-Ν5Α τροποποιητική της ς 
υπ΄αριθμ 8288/3513/31-1-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα :Οργάνωση 
προγράμματος Δακοκτονίας για την ΠΙΝ έτους 2019-Ανάθεση καθηκόντων 
προσωπικού Δακοκτονίας (ΑΔΑ Ω1ΣΟ7ΛΕ-5Σ3). 
17. Την από 23-4-2019 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον Ειδικό Φορέα 03.295 
ΚΑΕ 051100001,ποσού  5000,00€ του Γραφείου  Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών. 
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        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α)Την έγκριση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι 
απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε.Ζ. και την 
διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την απευθείας ανάθεση ως εξής: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

03073 526100001 17.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης για την 
δαπάνη λειτουργικών 
εξόδων για την 
διενέργεια των εκλογών 
της 26ης Μαίου και των 
επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019  
. 

 

03073 5262.00.0001 50.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπάνης  
οδοιπορικών, 
αποζημιώσεων και 
εξόδων κίνησης 
προσώπων που θα 
απασχοληθούν στα 
συνεργεία για την 
διενέργεια   των εκλογών 
της 26ης Μαίου και των 
επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019  .  

 
 

  03.295 051100001 5.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης δαπάνης  
αποζημιώσεων για 
υπερωριακή εργασία του 
προσωπικού που θα 
ασχοληθεί με την  
οργάνωση 
προγράμματος 
Δακοκτονίας 2019 στην 
ΠΕ Ζακύνθου, σύμφωνα 
με την 28639/12082/12-
4-2019 Απόφασης 
Περιφερειάρχη . 

 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο  
προϋπολογισμό της Π.Ε.Ζ. για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ  216-22/2018 
απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 

Β) Την οριστική παραλαβή των κάτωθι πρωτοκόλλων παραλαβής που έχουν 
συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
εκκαθάρισης των δαπανών ,με παραλαμβάνουσα την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 
της Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει με  την  41-02/16-01-2019 (ΑΔΑ : 
ΨΗΟΥ7ΛΕ-Υ98) για το έτος 2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:  
  

 

ΑΔΑ: Ω01Φ7ΛΕ-59Υ



 4 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡ.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1 ΣΙΝΤΛΕΡ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε 

 
208,33 

 
19522/26-02-2019 1158-57/19-12-2018 

ΑΔΑ: 6 Η2Ι7ΛΕ-84Φ 

2 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 119,04 254/19-03-2019 182-10/06-03-2019 

ΑΔΑ:6ΓΙΧ7ΛΕ-Θ15 

3 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 74,40 243/15-03-2019 106-06/13-02-2019 

ΑΔΑ:ΩΖΣΖ7ΛΕ-ΨΡ7 

4 ΕΡΜΗΣ ΑΕ 119,40 705/19-03-2019 182-10/06-03-2019 
ΑΔΑ:6ΓΙΧ7ΛΕ-Θ15 

5 ΕΡΜΗΣ ΑΕ 99,20 704/19-03-2019 106-06/13-02-2019 
ΑΔΑ:ΩΖΣΖ7ΛΕ-ΨΡ7 

 
  
                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
 
 

                                                                                  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
2η) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι με την ΑΡΙΘΜ 5-11-2019 / 22-04-2019 Απόφαση 
της Επιτροπής Πολιτισμού Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, εγκρίθηκε η συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΠΣ 
Σαρακινάδου,  στη Λευκάδα στις 3-5-2019, ημερομηνία μεταφοράς 2-5 και 
επιστροφή 4-5 .    

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη 
μετάβαση του πολιτιστικού συλλόγου « Σαρακινάδου » στη Λευκάδα στις 2-4 
Μαΐου  2019 προκειμένου να συμμετάσχει στην ανωτέρω σειρά 
εκδηλώσεων με το ποσό των 2.500,00€. 

Η ΠΕ Λευκάδας θα αναλάβει τα έξοδα φιλοξενίας για δύο βράδια, των 
συντελεστών και οτιδήποτε άπτεται της συμμετοχής του στη διοργάνωση. 

Με αίτησή του ο Πολιτιστικός σύλλογος «Σαρακινάδου» ζητά την 
χρηματοδότηση της μετάβασής του στη Λευκάδα  των  50 συντελεστών 
της μαντολινάτας, σύμφωνα με την απόφασή 276433/10-11-2017 του 
Περιφερειάρχη ΠΙΝ (ΦΕΚ τεύχος Β΄4083/23-11-2017) στην οποία 
αναφέρεται «Χρηματοδότηση πολιτιστικών / αθλητικών σωματείων για 
μετάβαση εντός και εκτός Περιφέρειας για τη συμμετοχή τους σε δράσεις που 
αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ».  

 
Προϋπολογισμός: 2500,00€. 
  

       2500,00€ για μεταφορά με Λεωφορείο Ζάκυνθος – Λευκάδα 
– Ζάκυνθος με αναχώρηση στις 2-5-2019 και επιστροφή στις 4-05-2019, με 
50άρι λεωφορείο – των 50 συντελεστών της παράστασης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων μεταφοράς (ακτοπλοϊκά εισιτήρια). 
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Με την συγκεκριμένη διοργάνωση προσδοκούμε να υπηρετήσουμε 
τους βασικούς σκοπούς της Περιφέρειάς μας, που είναι η διατήρηση της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους και η προαγωγή 
του πολιτισμού γενικότερα. Επίσης σχετίζεται με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά πολιτιστικά, πνευματικά και 
οικονομικά συμφέροντα των πολιτών και συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή 
τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις ανάγκες συν-διοργάνωσης και με άλλους 
φορείς για το έτος 2019 με σκοπό  την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στοχεύοντας στην διατήρηση της τοπικής 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην διάδοσή της στους νέους και β) την 
προαγωγή του πολιτισμού γενικότερα, συναινούμε για  την: 

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του πολιτιστικού συλλόγου « 
Σαρακινάδου » στη Λευκάδα για να συμμετέχει στη σειρά πολιτιστικών 
εκδηλώσεων «Γέφυρες Πολιτισμού » στις 3-5-2019.  

Το ποσό που θα συμμετέχει η Π.Ε. Ζακύνθου ανέρχεται στα 2500,00 € 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για 
την μετάβασή του πολ. Σωματείου προς και από τη ΛΕΥΚΆΔΑ ( 50 άτομα).  

 
Λαμβάνοντας υπόψη: α) το κόστος της εξασφαλισμένης πίστωσης 

50.000€ + 30.000€ στον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας  Ζακύνθου 2019 
(Φ.03071 Κ.Α.Ε 9899.03.019.001.001), β) τις ανάγκες συν-διοργάνωσης και 
με άλλους φορείς για το έτος 2019 με σκοπό  την κοινή οργάνωση με 
τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων στοχεύοντας στην διατήρηση της 
τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην διάδοσή της στους νέους και 
γ) την προαγωγή του πολιτισμού γενικότερα, συναινούμε για  την: 

 

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του πολιτιστικού συλλόγου « Σαρακινάδου » 
στη Λευκάδα για να συμμετέχει στη σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Γέφυρες Πολιτισμού » στις 3-5-2019. Ημερομηνία αναχώρησης 2-5 και 
επιστροφή 4-5.  

 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΕ 
Ζακύνθου από δράσεις  Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019 ( ΦΟΡΕΑΣ 03071 ) και 
ΚΑΕ 9899.03.019.001.001. σύμφωνα με την υπ. αρ. ΔΥ/23-04-2019 απόφαση 
διάθεση πίστωσης του τμήματος Προϋπολογισμού και δημοσιονομικών 
αναφορών. 
 
Η Δ/νση Οικονομικού στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις 

δικές της 
λόγω αρμοδιότητας ενέργειες. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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                                                                                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Η Προϊστάμενη Δ/νσης Ο Γεν. Δ.ντης 
 
 

  

Λούτα Γρηγορία Κουτούκη Μέλλω Κων/νος Υψηλάντης 
 
 
 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1α) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες 
βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου, καθώς και την απευθείας ανάθεση, ως εξής: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

03073 526100001 17.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης 
για την δαπάνη λειτουργικών 
εξόδων για την διενέργεια των 
εκλογών της 26ης Μαίου και 
των επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019  
. 

 

03073 5262.00.0001 50.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης 
δαπάνης  οδοιπορικών, 
αποζημιώσεων και εξόδων 
κίνησης προσώπων που θα 
απασχοληθούν στα συνεργεία 
για την διενέργεια   των 
εκλογών της 26ης Μαίου και 
των επαναληπτικών της 2ας 
Ιουνίου 2019  .  

 
 

  03.295 051100001 5.000,00€ 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης 
δαπάνης  αποζημιώσεων για 
υπερωριακή εργασία του 
προσωπικού που θα 
ασχοληθεί με την  οργάνωση 
προγράμματος Δακοκτονίας 
2019 στην ΠΕ Ζακύνθου, 
σύμφωνα με την 
28639/12082/12-4-2019 
Απόφασης Περιφερειάρχη . 

 

 

Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο  
προϋπολογισμό της Π.Ε.Ζ. για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ  216-
22/2018 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

β)  Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των κάτωθι πρωτοκόλλων παραλαβής που έχουν 
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συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
εκκαθάρισης των δαπανών ,με παραλαμβάνουσα την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 
της Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει με  την  41-02/16-01-2019 (ΑΔΑ : 
ΨΗΟΥ7ΛΕ-Υ98) για το έτος 2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:  
  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡ.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1 ΣΙΝΤΛΕΡ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 
 

208,33 
 

19522/26-02-2019 1158-57/19-12-2018 
ΑΔΑ: 6 Η2Ι7ΛΕ-84Φ 

2 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 119,04 254/19-03-2019 182-10/06-03-2019 
ΑΔΑ:6ΓΙΧ7ΛΕ-Θ15 

3 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 74,40 243/15-03-2019 106-06/13-02-2019 
ΑΔΑ:ΩΖΣΖ7ΛΕ-ΨΡ7 

4 ΕΡΜΗΣ ΑΕ 119,40 705/19-03-2019 182-10/06-03-2019 
ΑΔΑ:6ΓΙΧ7ΛΕ-Θ15 

5 ΕΡΜΗΣ ΑΕ 99,20 704/19-03-2019 106-06/13-02-2019 
ΑΔΑ:ΩΖΣΖ7ΛΕ-ΨΡ7 

 
 

2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης ποσού συμμετοχής 2.500,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα καλυφθεί από την ΠΕ Ζακύνθου, για τη 
συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Σαρακινάδου’’ σε σειρά πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ‘’Γέφυρες Πολιτισμού’’ στη  Λευκάδα στις 3 Μαϊου 2019, με ημερομηνία 
αναχώρησης 2 Μαϊου 2019 και επιστροφή 4 Μαϊου 2019.  
 
Αναλυτικά: 
Το ποσό που θα συμμετέχει η ΠΕ Ζακύνθου αφορά τη μεταφορά με λεωφορείο 
Ζάκυνθος  - Λευκάδα – Ζάκυνθος 50 συντελεστών  της μαντολινάτας  σύμφωνα με 
την απόφασή 276433/10-11-2017 του Περιφερειάρχη ΠΙΝ (ΦΕΚ τεύχος Β΄4083/23-
11-2017) στην οποία αναφέρεται «Χρηματοδότηση πολιτιστικών / αθλητικών 
σωματείων για μετάβαση εντός και εκτός Περιφέρειας για τη συμμετοχή τους σε 
δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ».  
 
Με την συγκεκριμένη διοργάνωση προσδοκούμε να υπηρετήσουμε τους βασικούς 
σκοπούς της Περιφέρειάς μας, που είναι η διατήρηση της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους και η προαγωγή του πολιτισμού 
γενικότερα. Επίσης σχετίζεται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες προάγουν 
τα κοινωνικά πολιτιστικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των πολιτών και 
συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών 
υποθέσεων και δραστηριοτήτων. 
 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΠΕ Ζακύνθου 
από δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2019 (ΦΟΡΕΑΣ 03071) και ΚΑΕ 
9899.03.019.001.001. σύμφωνα με την υπ. αρ. ΔΥ/ 23-04-2019 απόφαση διάθεση 
πίστωσης του τμήματος Προϋπολογισμού και δημοσιονομικών αναφορών. 

 

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 364-17/23-04-2019 

……………………………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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