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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/02-10-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 868-41/02-10-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση απόφασης ως προς την αρμοδιότητα της Επιτροπής  
για  της παραλαβή αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εργασιών έτους 2018 όσον αφορά συμβάσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν 
ολοκληρώθηκαν εντός του 2018. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-10-2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00, 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. 
83554/52/27-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας 
Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 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. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου        Πρόεδρος 
2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη                   Τακτικό Μέλος                                                        
3. Γεώργιος Στασινόπουλος                 Τακτικό Μέλος                                                        
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                         Τακτικό Μέλος                                                        
5. Αικατερίνη Μοθωναίου    Τακτικό Μέλος                                                        
6. Θεόδωρος Χαλικιάς                          Τακτικό Μέλος                                                        
7. Νικόλαος Μηλιώτης                          Τακτικό Μέλος  
8. Νικόλαος Γκισγκίνης                         Τακτικό Μέλος                                                        
9. Παναγιώτης Ποζίδης                         Τακτικό Μέλος                                                        

Στη συνεδρίαση παρέστησαν Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για τη παροχή διευκρινίσεων επί των 
θεμάτων. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-
2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Ειρήνη Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης, ο οποίος δήλωσε ότι 
η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο,  με τρίωρη στάση εργασίας της 
ΑΔΕΔΥ που ξεκινάει στις 11.00 και ως εκ τούτου συμπίπτει με την ώρα της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει όπως ανέφερε ο κ. 
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Γκισγκίνης ότι υπάλληλοι που επιθυμούν να απεργήσουν είναι υποχρεωμένοι να 
εργαστούν. Για το λόγο αυτό πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης, πρόταση που 
δεν έγινε δεκτή και δήλωσε στη συνέχεια, ότι αποχωρεί από τη συνεδρίαση. 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 21ο: Επικαιροποίηση απόφασης ως προς την αρμοδιότητα της Επιτροπής  για  
της παραλαβή αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών 
έτους 2018 όσον αφορά συμβάσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός 
του 2018. 
 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης (15ο θέμα πρόσκλησης) και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μαγδαληνής Λούβρου,  η οποία έχει ως εξής: 
 

Σε εφαρμογή των άρθρων 219-221 του Ν. 4412/16 και της πράξης 

170/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι 

η παραλαβή των εργασιών συμβάσεων που ξεκίνησαν αλλά δεν 

ολοκληρώθηκαν εντός του 2018 ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη της 

Επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης εργασιών του αντίστοιχου έτους, εισηγούμαστε τη λήψη 

απόφασης με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

Η Επιτροπή παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2018, δηλαδή οι υπάλληλοι: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μπαλού Χαριτίνη-Ελένη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με 

βαθμό Α, ως πρόεδρος 

2. Λουμπράνου Βαρβάρα, κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας βαθμό Α, ως 

μέλος 

3. Βασιλάκης Ευστάθιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α, ως μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σταματέλος Θεόδωρος , κλάδου ΔΕ Σπερματεγχυτών με βαθμό Α 

2. Ασπιώτης Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Β 

3. Μαξούτη Χρυσούλα, ΠΕ Φιλολόγων, με βαθμό Α 



 3 

 

Καλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

παραλαβή αναλωσίμων και μη υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 

εργασιών για συμβάσεις που ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 

2018.  

 
 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού 
 
 
      Μαγδαληνή Λούβρου 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία αρχικά πήρε το λόγο η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου, η οποία διευκρίνισε ότι η 
Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικού, μετά από έρευνα, εντόπισε την πράξη 
170/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να λυθεί το μείζον θέμα που έχει 
προκύψει στην Κέρκυρα για το ποια η επιτροπή είναι αρμόδια να παραλάβει υλικά – 
υπηρεσίες συμβάσεων που ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2018, 
καθώς η επιτροπή παραλαβής του 2018 αρνήθηκε να παραλάβει υπηρεσίες και 
αγαθά από συμβάσεις του συγκεκριμένου έτους. Κατόπιν τούτου, όπως ανέφερε η κα 
Λούβρου, ξεκίνησε μια διαμάχη μεταξύ της παραπάνω επιτροπής και της επιτροπής 
παραλαβής του 2019,  για το ποια είναι η αρμόδια επιτροπή να παραλάβει εργασίες 
συμβάσεων του 2018, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πληρωμή τους. 
 
Το μέλος κ. Νικόλαος Μηλιώτης ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 
2690/1999 (κώδικας διοικητικής διαδικασίας), η θητεία της επιτροπής παραλαβής του 
2018, έληξε 31-12-2018 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, πράγμα που δεν έγινε. 
Αυτό σημαίνει, όπως υποστηρίζει ο κ. Μηλιώτης, ότι εάν ληφθεί απόφαση από την 
Οικονομική Επιτροπή, η συγκεκριμένη επιτροπή παραλαβής να προβεί σε ενέργειες 
ενώ έχει λήξει η θητεία της, θα λειτουργήσει ως δεδικασμένο και σε άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν και θα θεωρηθεί ότι ένα πολιτικό όργανο 
όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, υποχρεώνει τους υπαλλήλους σε άσκηση 
αρμοδιοτήτων  που δεν προβλέπονται.   
 
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης, 
ανέφερε ότι δεδομένης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελεί 
νομολογία, προκύπτει ότι η αρμοδιότητα της συγκριμένης επιτροπής παραλαβής δεν 
είναι ετήσια αλλά θα πρέπει  να διεκπεραιώσει και όλες τις υποθέσεις που ξεκίνησαν 
επί της θητείας της το 2018 και δεν ολοκληρώθηκαν εντός του ίδιου έτους. 
Επεσήμανε επίσης ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση, διότι 
σε διαφορετική περίπτωση, σε ενδεχόμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα 
είναι έκθετη η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου 
προτείνει την αναβολή του θέματος προκειμένου να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση επί 
του θέματος και να προσκληθούν τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής του 2018 να 
καταθέσουν την επιχειρηματολογία τους όσον αφορά τις επιφυλάξεις τους να 
παραλάβουν συγκεκριμένες εργασίες συμβάσεων του 2018. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, 

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν: 
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1. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου         
2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη                    
3. Γεώργιος Στασινόπουλος                  
4. Ιωάννης Αρμενιάκος                          
5. Αικατερίνη Μοθωναίου     
6. Θεόδωρος Χαλικιάς                           
7. Νικόλαος Μηλιώτης                           
8. Παναγιώτης Ποζίδης                          
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να ζητηθεί νομική 
γνωμοδότηση και να προσκληθούν τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων 
και μη υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2018, να 
καταθέσουν την επιχειρηματολογία τους όσον αφορά τις επιφυλάξεις τους να 
παραλάβουν συγκεκριμένες εργασίες συμβάσεων του 2018. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 868-41/02-10-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
          Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη                      

        Γεώργιος Στασινόπουλος                 
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου                      Ιωάννης Αρμενιάκος                         
                         Αικατερίνη Μοθωναίου 
              Θεόδωρος Χαλικιάς                          
              Νικόλαος Μηλιώτης                           

                                                                               Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                             
                                                                               Παναγιώτης Ποζίδης                                                         
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 Ειρήνη Διαμάντη 


