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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 379-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας 
 
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 19ο:  
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα, η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /́2010) «Νέα Αρχιτεκτονική στους Αυτοδιοίκησης και 
στους Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως της παραγράφου 1 
του άρθρου 163: «Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες της αρμοδιότητες που ανήκουν στην 
περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της 
περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του».  

II. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α /́2010) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

III. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α /́2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκηση - Εμβάθυνση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης)»  

IV. 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» 

2. Την υπ’ αριθ.276433/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δυτικής 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 
(ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

3. Την τήρηση και εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και επικουρικότητας ως 
προς την οργάνωση και λειτουργία των δομών της περιφέρειας. 

4. Την ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. 
5. Την υπ’ αριθ. 175-19/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 5616/13.12.2018) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβούλιου με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή» 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την οριστική παραλαβή των κάτωθι πρωτοκόλλων παραλαβής που έχουν 
συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών: 
 

Α1. Λειτουργικές δαπάνες (με παραλαμβάνουσα την Τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 60-3/23.1.2018 (ΑΔΑ : 
61ΝΧ7ΛΕ-ΚΨΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων) 

 
1. Το υπ’ αριθ. 399/31-12-2018 πρωτόκολλο παραλαβής Υλικών Φωτισμού 

Οδών με δικαιούχο πληρωμής την Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε. 
2. Το υπ’  αριθ. 72/31-5-2018 πρωτόκολλο παραλαβής μηχανισμού αέρος 
για το καζανάκι σε μπάνιο του Διοικητηρίου και την παροχή υπηρεσιών για 
την αλλαγή του παραπάνω μηχανισμού, με δικαιούχο πληρωμής τον Δαμιανό 
Σταθάτο. 

 
Α2. Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας με παραλαμβάνουσα την Τριμελή 

Επιτροπή Παραλαβής Δαπανών Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 221 του Ν. 
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4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η οποία συγκροτήθηκε 
δυνάμει της υπ’ αρ. 1040-51/13.11.2018 (ΑΔΑ : ΩΙΘΚ7ΛΕ-ΩΡ3) απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) 
 

1. Το από 10-1-2019 πρωτόκολλο παραλαβής – πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης και απομάκρυνσης του πάγου και των καταπτώσεων από το 
οδόστρωμα με τη χρήση μηχανημάτων έργου στις επαρχιακές οδούς, τμήμα 
Πόρος-Τζανάτα-Πυργί- Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί Γιαννάκη 
Ο.Ε. 

2. Το από 18-1-2019 πρωτόκολλο παραλαβής- πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί 
Γιαννάκη Ο.Ε. 

3. Το από 30-11-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί 
Γιαννάκη Ο.Ε. 

4. Το από 30-11-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής  τον 
Τζανετάτο Γεράσιμο. 

5. Το από 4-12-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Σκάλα-Πόρος-Ασπρογέρακας, με δικαιούχο 
πληρωμής την Σπαθής Χρήστος & Υιοί Ο.Ε. 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

Παναγής Δρακουλόγκωνας 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των κάτωθι πρωτοκόλλων παραλαβής που έχουν 
συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών: 

Α1. Λειτουργικές δαπάνες (με παραλαμβάνουσα την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η 
οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 60-3/23.1.2018 (ΑΔΑ : 61ΝΧ7ΛΕ-ΚΨΠ) 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) 

1. Το υπ’ αριθ. 399/31-12-2018 πρωτόκολλο παραλαβής Υλικών Φωτισμού 
Οδών με δικαιούχο πληρωμής την Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε. 

2. Το υπ’  αριθ. 72/31-5-2018 πρωτόκολλο παραλαβής μηχανισμού αέρος για το 
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καζανάκι σε μπάνιο του Διοικητηρίου και την παροχή υπηρεσιών για την 
αλλαγή του παραπάνω μηχανισμού, με δικαιούχο πληρωμής τον Δαμιανό 
Σταθάτο. 

Α2. Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας με παραλαμβάνουσα την Τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβής Δαπανών Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ 
αρ. 1040-51/13.11.2018 (ΑΔΑ : ΩΙΘΚ7ΛΕ-ΩΡ3) απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) 

1. Το από 10-1-2019 πρωτόκολλο παραλαβής – πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης και απομάκρυνσης του πάγου και των καταπτώσεων από το 
οδόστρωμα με τη χρήση μηχανημάτων έργου στις επαρχιακές οδούς, τμήμα 
Πόρος-Τζανάτα-Πυργί- Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί Γιαννάκη Ο.Ε. 

2. Το από 18-1-2019 πρωτόκολλο παραλαβής- πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί 
Γιαννάκη Ο.Ε. 

3. Το από 30-11-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής την Αφοί 
Γιαννάκη Ο.Ε. 

4. Το από 30-11-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Τζανάτα-Σάμη, με δικαιούχο πληρωμής  τον 
Τζανετάτο Γεράσιμο. 

5. Το από 4-12-2018 πρωτόκολλο παραλαβής-πιστοποίησης εργασιών 
μετακίνησης ή/και απομάκρυνσης των υλικών που βρέθηκαν στο οδόστρωμα, 
καθαρισμού της τάφρου, του ρείθρου και τοποθέτησης υλικών για επούλωση 
νεροσυρμών στο τμήμα Σκάλα-Πόρος-Ασπρογέρακας, με δικαιούχο 
πληρωμής την Σπαθής Χρήστος & Υιοί Ο.Ε. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 379-17/23-04-2019 

……………………………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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