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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             ΚΕΡΚΥΡΑ 22/10/2019                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην 43η Τακτική Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  16η  Οκτωβρίου 2019. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 43ο/16-10-2019 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθ. 2/10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών των έργων Εδαφικής Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020, 
IPA CBC Programme Greece – Albania 2014-2020], που αφορά στην αποδοχή της 
οικονομικής προσφοράς της ένωσης εταιρειών «DOTSOFT-EPSILON», την ανακήρυξη της 
ως προσωρινή μειοδότρια και την πρόσκληση να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. οικ. 
67285/15852/31-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005404237), στο πλαίσιο του έργου “Innovative 
Networks for the Agri-food Sector - INNONETS”» (MIIS 5003493), καθώς και στο πλαίσιο 
του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 215.807,06 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του αριθμ. 
2/10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών των έργων Εδαφικής 
Συνεργασίας [INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020, IPA CBC Programme Greece – Albania 
2014-2020], και σύμφωνα με αυτό, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της ένωσης 
εταιρειών «DOTSOFT-EPSILON», την ανακήρυξη της ως προσωρινή μειοδότρια και την 
πρόσκληση να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
Ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. οικ. 67285/15852/31-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005404237 
Αρ. Αποφ. 893-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση του 42oυ/09-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την επικύρωση του 
42oυ/09-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αρ. Αποφ. 894-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία. Αρ. Αποφ. 895-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 896-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Αρ. Αποφ. 897-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 898-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
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Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 899-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης 
για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αρ. Αποφ. 900-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 901-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. 
Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία. Αρ. Αποφ. 902-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. 
Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 903-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εξειδίκευσης 
πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 904-43/16-10-
2019 
 
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και της Παράτασης Ισχύος των 
προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των υπ’ 
αριθμ. 12/2019 και 14/2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, με τα οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, την παράταση ισχύος των προσφορών των 
μεταφορέων /οικονομικών φορέων και την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών στους προσωρινούς μειοδότες, την αποδοχή και έγκριση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της Ρατσιάτου Σταματούλας και Καλλιόπης Μαζαράκη, την προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. 
δδ του Ν.4013/2011 για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στη διαπραγμάτευση κατόπιν 
παροχής σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις 
διαδρομές που είναι άγονες στο πλαίσιο του διαγωνισμού και εκτελούνται αυτή τη στιγμή με 
παράταση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4625/2019 (Α΄ 139) και της υπ’ αριθ. 
811-39/17.9.2019 με ΑΔΑ: 6ΝΜ27ΛΕ-4ΤΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ καθώς 
και για τις καινούριες διαδρομές που προέκυψαν το σχολικό έτος 2019-2020 και δεν είχαν 
ενσωματωθεί στον οικείο διαγωνισμό και την προσφυγή στην διαδικασία των διατάξεων της 
παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για όσες διαδρομές είναι άγονες από τον 
διαγωνισμό και δεν καλύπτονται από την παράταση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 
30.6.2019. Αρ. Αποφ. 905-43/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ 14o: Ορισμός δικηγόρου και εξειδίκευσης πίστωσης, Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης 
της νόμιμης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στην κα Μεσημέρη Αγλαΐα  του Πέτρου και της 
Ανδρομάχης, δικηγόρο και κάτοικο Κέρκυρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και εκπροσωπήσει αυτό, ως πληρεξούσια δικηγόρος του,  για την 
αντίκρουση της από 24.10.2018 (ΑΒΕΜ:ΠΡ44/9-9-2016, και αρ. κλήσεως ΚΛ747/21-8-2018) 
προσφυγής της Παυλοπούλου Κυριακούλας κατά της με αριθμ.πρωτ.ΕΜΠ93/13-07-2016 
Πειθαρχικής Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και για την αντίκρουση της αιτήσεως 
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ακύρωσης της Γιαννούλα Καλλιόπης, κατά της αρ.ιθ.πρωτ.οικ.25282/9703/10-05-2012 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Αρ. Αποφ. 906-43/16-10-2019 

 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                              
             
                                                                            ΑΜΑΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 
 
 


