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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 386-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση 
δαπάνης. 
 
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 εκτός ημερήσιας διάταξης: 
 
Ε.Η.Δ. Θέμα 26ο: Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση 
δαπάνης. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου και της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Νικολέττας 
Πανδή, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
1Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Έχοντας υπόψη: 
I. Το ιστορικό της ιδιωτικοποίησης του ακινήτου “Κασσιόπης” στη θέση 

Αρταβάνι της περιοχής Αγίου Στεφάνου του Νομού Κέρκυρας. 
II. Τις επί του θέματος αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τις δικαστικές προσφυγές της ΠΙΝ προς τα 
ελληνικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

III. Τις ιδιαιτέρως βλαπτικές για την προστασία του περιβάλλοντος συνέπειες από 
οικοδομική παρέμβαση σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιδιαίτερου 
υδροβιότοπου. 

IV. Τις επίσης βλαπτικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 
V. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του δημοσίου 

συμφέροντος. 
VI. Το εκ των ανωτέρω ιδιαίτερο έννομο συμφέρον και δικαίωμα της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων. 
VII. Την εκ του νόμου (Ν.3852/25010) αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής 

για ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.  
VIII. Την ύπαρξη πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2019 της Π.Ε. Κέρκυρας για το συνολικό ποσό των 13.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ειδικός Φορέας 01073 Κ.Α.Ε. 0871 (αμοιβές 
δικηγόρων), με α/α/ βεβαίωσης 44-13/13-02-2019. 

 
  

Εισηγούμαστε 
 

α. Την ανάθεση στον κο Πέτρο Μηλιαράκη του Ιωάννου, δικηγόρο Αθηνών, 
ΑΜ/ΔΣΑ 6376, Δικηγόρο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και των ECHR & GR – EU, 
που κατοικεί στην Αθήνα οδός Αριστοτέλους αριθμ. 47-49, ως πληρεξούσιο δικηγόρο 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 
- Να απευθύνει στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτηση οφειλόμενης 
νόμιμης ενέργειας αναφορικά με την υπόθεση ιδιωτικοποίησης του ακινήτου 
“Κασσιόπης” στη θέση Αρταβάνι της περιοχής Αγίου Στεφάνου του Νομού 
Κέρκυρας, και να ζητήσει την τήρηση της ευρωπαϊκής ενωσιακής νομιμότητας 
σύμφωνα με το πρωτογενές και παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ήτοι να ζητήσει την 
παρέμβαση των Ενωσιακών Οργάνων -αρμοδίων Επιτροπών- προκειμένου να 
επιληφθούν αρμοδίως σύμφωνα με τα αιτήματα που θα προβληθούν μετά από τη 
σχετική επεξεργασία, μελέτη και προβολή των λόγων παρέμβασης και σύμφωνα με 
το αιτητικό που θα συνταχθεί. 
- Εφόσον τα Ενωσιακά Όργανα αδρανήσουν (εκδηλώσουν σιωπηρή άρνηση στις 
προθεσμίες που ορίζονται από την ενωσιακή έννομη τάξη) ή εκδώσουν αρνητικές-
απορριπτικές πράξεις για τα αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί, να ασκήσει την 
προβλεπόμενη προσφυγή δικαστικής προστασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δικαστηρίου. 
 
β. Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000,00 ευρώ ως δικηγορική αμοιβή 
(3.000,00 για την αίτηση – αναφορά και 10.000,00 € για την προσφυγή). Στο ποσόν 
αυτό περιλαμβάνονται οι ενέργειες, μελέτη, επεξεργασία, παράσταση ενώπιον των 
Ενωσιακών Οργάνων, έξοδα μετάβασης στο Λουξεμβούργο για την υποστήριξη των 
ανωτέρων νομικών και διοικητικών ενεργειών και κάθε άλλη ενέργεια εκ μέρους του 
δικηγόρου. Στο ποσόν επίσης συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και η προβλεπόμενη εκ 
του νόμου παρακράτηση φόρου. 

Μετά τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., το Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, στη 
σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού – Εργολαβικού Ανάθεσης Ειδικών Εντολών 
μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του δικηγόρου κου Πέτρου Μηλιαράκη.  
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Με την έκδοση της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., 
παύει η ισχύς της υπ’ αριθμ. 114-06/13-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ017ΛΕ-Ζ3Γ) συναφούς 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., οπότε η Διεύθυνση Οικονομικού Π.Ι.Ν. 
παρακαλείται να ανακαλέσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15854/6748/25-02-2019 
(ΑΔΑ: Ω1Ο57ΛΕ-Τ74) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και να εκδώσει νέα βάσει 
της νέας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
 

                            Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
 

                                     Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
 

2Η  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,      
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
3. Το 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. Το 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. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  
            της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α’/07-06-  
            2010) και του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι»,  
            όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Το αρθρ. 5  παρ.1 περ. ιγ του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας   2009/50/ΕΚ. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας   Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,           
Προμηθειών & Υπηρεσιών»( προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και           
2014/25 ΕΕ). 

9. Το άρθρο 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 
227/Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.  

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

12. Την αριθμ. 31-05/2017 [ΑΔΑ : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της ΠΙΝ περί Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
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13. Την αριθμ. 158-10/24-03-2017 [ΑΔΑ : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, περί Εκλογής Αντιπροέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

14. Το υπ’ αρ. 147ΥΟΔΔ/28-03-2017 ΦΕΚ περί ορισμού Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

15. Την  υπ. αρ. 222-22/18-11-2017  (ΑΔΑ:Ψ9ΖΓ7ΛΕ-ΕΧ5) απόφαση  του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου Π.Ι.Ν περί  έγκρισης  προϋπολογισμού  της 
Π.Ι.Ν  οικονομικού έτους 2018.  

16. To υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.: 19904 /29-01-2018(ΑΔΑ:ΩΕΗΞΟΡ1Φ-ΜΣ1)  
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και 
Ιονίου-Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κέρκυρας. 

17. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.7847/3320/26-01-2018 (ΑΔΑ: 60117ΛΕ-ΚΧ6) 
απόφαση Περιφερειάρχη ΠΙΝ με θέμα :Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κι 
μεταβίβαση  άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της ΠΙΝ  (ΦΕΚ 
436/Β/14-02-2018).            

18. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
εγγράφουν  σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον 
εγκεκριμένο προϋπ/σμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που 
τις αφορούν (άρθρο 377 του   ν.4412/2016).  

19. Τις παρ  9,15 και 52  του άρθρου 107 του  Ν. 4497/17 σύμφωνα με τις οποίες 
δαπάνες  μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) που 
πραγματοποιήθηκαν από 9.8.2016 και εφεξής  δεν υφίσταται υποχρέωση της 
Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα να απαιτεί  από τον 
προσφέροντα/ντες / προσκόμιση  οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 Ν.4412/16 προκειμένου να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 73  στο πρόσωπό του . ( ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 171/Τ 
Α’ /13-11-2017). 

20. Την  αριθμ.   1056-52/21-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΒΒ7ΛΕ-4ΦΛ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του σχεδίου κατάρτισης 
του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  

21. Tο άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, 1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια   
για: …… ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων 
βοηθημάτων   και των ενδίκων μέσων και ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου 
δικηγόρου και   την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει 
προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει 
δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. 

22. Την  με  αρ. 175-19/29-10-2018(ΑΔΑ: 6ΒΝ67ΛΕ-ΘΧΒ) απόφαση  του  
Περιφερειακού  Συμβουλίου  με  τίτλο : Μεταβίβαση  αρμοδιότητας  του  
Περιφερειακού  Συμβουλίου Ιονίων  Νήσων  στην  Οικονομική  Επιτροπή.  
(ΦΕΚ 5616/Β/13-12-2018).            

24. Το  γεγονός  ότι  η Π.Ε. Κέρκυρας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με πάγια  
αντιμισθία. 

 25.Την ανάγκη εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 26.Την  βεβαίωση  ύπαρξης  πίστωσης με  α/α  155/23-4-2019. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

   Την έγκριση διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών, την έγκριση  απευθείας 
ανάθεσης & χορήγησης της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο 
Κέρκυρας ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ διεύθυνση Ριζοσπαστών Βουλευτών αρ 5,  
(ΑΜ ΔΣΚ 300) και ΑΦΜ 046890741 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας   να παρασταθεί και να 
υποβάλλει υπόμνημα την 8 Μαίου 2019 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
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Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά την εκδίκαση προσφυγής Γεωργίου   Μαχειμάρη του 
Μιχαήλ, τέως Νομάρχη Κέρκυρας, κατοίκου Κέρκυρας κατά   της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 8, με τη οποία ο Γεώργιος Μαχειμάρης επιδιώκει την ακύρωση της 
απόφασης (αριθ. πρακτικού 2/2008) της προβλεπόμενης από τον Κώδικα 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης    Επιτροπής Αστικής Ευθύνης με την οποία 
αποφασίστηκε ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς του προκλήθηκε ζημία στη τότε 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας και νυν Περιφέρεια Ιονίων Νήσων    κατά το 
χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2006 ύψους 456.400,00 ΕΥΡΩ , 
έναντι συνολικής αμοιβής 2.480,00 €. 

Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2019 της 
ΠΕ  Kέρκυρας  για  το συνολικό ποσό των 2.480,00 €, Ειδικός  Φορέας 01073  ΚΑΕ 
087100001 με  α/α βεβαίωσης  155/23-4-2019. 
 

                                    Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
                                                                        
                                                              ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 
 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1α) Εγκρίνει την ανάθεση στον κ. Πέτρο Μηλιαράκη του Ιωάννου, δικηγόρο 
Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 6376, Δικηγόρο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και των ECHR & GR – 
EU, που κατοικεί στην Αθήνα οδός Αριστοτέλους αριθμ. 47-49, ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 

 Να απευθύνει στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτηση οφειλόμενης 
νόμιμης ενέργειας αναφορικά με την υπόθεση ιδιωτικοποίησης του ακινήτου 
“Κασσιόπης” στη θέση Αρταβάνι της περιοχής Αγίου Στεφάνου του Νομού 
Κέρκυρας, και να ζητήσει την τήρηση της ευρωπαϊκής ενωσιακής νομιμότητας 
σύμφωνα με το πρωτογενές και παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ήτοι να ζητήσει την 
παρέμβαση των Ενωσιακών Οργάνων -αρμοδίων Επιτροπών- προκειμένου να 
επιληφθούν αρμοδίως σύμφωνα με τα αιτήματα που θα προβληθούν μετά από τη 
σχετική επεξεργασία, μελέτη και προβολή των λόγων παρέμβασης και σύμφωνα με 
το αιτητικό που θα συνταχθεί. 

 Εφόσον τα Ενωσιακά Όργανα αδρανήσουν (εκδηλώσουν σιωπηρή άρνηση στις 
προθεσμίες που ορίζονται από την ενωσιακή έννομη τάξη) ή εκδώσουν αρνητικές-
απορριπτικές πράξεις για τα αιτήματα που θα έχουν υποβληθεί, να ασκήσει την 
προβλεπόμενη προσφυγή δικαστικής προστασίας ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Δικαστηρίου. 

 
β) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης συνολικού ποσού 13.000,00 ευρώ 
ως δικηγορική αμοιβή (3.000,00 για την αίτηση – αναφορά και 10.000,00 € για την 
προσφυγή). Στο ποσόν αυτό περιλαμβάνονται οι ενέργειες, μελέτη, επεξεργασία, 
παράσταση ενώπιον των Ενωσιακών Οργάνων, έξοδα μετάβασης στο Λουξεμβούργο 
για την υποστήριξη των ανωτέρων νομικών και διοικητικών ενεργειών και κάθε άλλη 
ενέργεια εκ μέρους του δικηγόρου. Στο ποσόν επίσης συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. 
και η προβλεπόμενη εκ του νόμου παρακράτηση φόρου. 

Μετά τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., το Τμήμα Προμηθειών 
της Διεύθυνσης Οικονομικού θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, στη σύνταξη του 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού – Εργολαβικού Ανάθεσης Ειδικών Εντολών μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του δικηγόρου κου Πέτρου Μηλιαράκη.  
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Με την έκδοση της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., παύει η 
ισχύς της υπ’ αριθμ. 114-06/13-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ017ΛΕ-Ζ3Γ) συναφούς απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., οπότε η Διεύθυνση Οικονομικού Π.Ι.Ν. παρακαλείται 
να ανακαλέσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 15854/6748/25-02-2019 (ΑΔΑ: Ω1Ο57ΛΕ-
Τ74) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και να εκδώσει νέα βάσει της νέας απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση παροχής υπηρεσιών και την απευθείας ανάθεση 
& χορήγηση της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Κέρκυρας κα 
Ευτέρπη Μπογδάνου, διεύθυνση Ριζοσπαστών Βουλευτών αρ 5,  (ΑΜ ΔΣΚ 300) και 
ΑΦΜ 046890741 Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, να παρασταθεί και να υποβάλλει υπόμνημα την  
8 Μαΐου 2019 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά την 
εκδίκαση προσφυγής κ. Γεωργίου  Μαχειμάρη του Μιχαήλ, τέως Νομάρχη Κέρκυρας, 
κατοίκου Κέρκυρας κατά  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 8, με τη οποία ο κ. Γεώργιος 
Μαχειμάρης επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης (αριθ. πρακτικού 2/2008) της 
προβλεπόμενης από τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Επιτροπής Αστικής 
Ευθύνης με την οποία αποφασίστηκε ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς του προκλήθηκε 
ζημία στη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας και νυν Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων   κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2006 ύψους 
456.400,00 ΕΥΡΩ , έναντι συνολικής αμοιβής 2.480,00 €. 
 
Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον υπό έγκριση  προϋπολογισμό 2019 της ΠΕ  
Kέρκυρας  για  το συνολικό ποσό των 2.480,00 €, Ειδικός  Φορέας 01073 ΚΑΕ 
087100001 με  α/α βεβαίωσης  155/23-4-2019. 
 
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 την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.  

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 386-17/23-04-2019 

……………………………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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