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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 
ΑΡΝΡΔΙΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 
ΡΚΖΚΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΠΡΟΔΞΡΔΝ 
 
 

ΘΔΟΘΟΑ,            -02-2021 

                   Απ. Ξπωη.: 11275/4403 
 

Ραρ. Γ/λζε      : Αιπθέο - Ξνηακνχ  
Ραρ. Θψδηθαο  : 49100 – Θέξθπξα 
Ρειέθσλν       : 2661361537 
Ξιεξνθνξίεο   : Σ. Αζπηψηε 
E-mail            : chaspioti@pin.gov.gr 

ΞΟΝΠ: 1. Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ,  

2. Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Θέξθπξαο 
3. Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Θεθαιιελίαο 
4. Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Εαθχλζνπ 
5. Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Ιεπθάδαο 
 

   

 ΘΝΗΛ: 1.Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ΞΔ Θέξθπξαο 

  2.Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ΞΔ Θεθαιιελίαο 

  3.Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ΞΔ Εαθχλζνπ 

  4..Γ/λζε Ρερληθψλ Έξγσλ ΞΔ Ιεπθάδαο 

  5. Γεληθή Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Κέξηκλαο- Γ/λζε Γεκφζηαο 
γείαο  θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο 

  6.Γεληθή Γ/λζε Ρνπξηζκνχ, Ξαξαγσγήο θαη 
Αλάπηπμεο 

  7.Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ 
Πρεδηαζκνχ 

  8.Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξ.Δ. 
Θεθαιιελίαο 

  9. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξ.Δ. Εαθχλζνπ 

  10. Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξ.Δ. Ιεπθάδαο 

  11. Ρκήκα Θηλήηξσλ Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

   

   

ΘΔΚΑ: 1η Ρποποποίηζη Δηήζιος Ξπογπάμμαηορ Γπάζηρ 2021_ Πςμπληπωμαηική 
Διζήγηζη 

ΠΣΔΡ.: 1) Ζ ππ αξ 3019/10-02-2021 [ΑΓΑ ΤΤ53ΝΟ1Φ-3ΓΓ] απφθαζε Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Ξει/λήζνπ – Γπηηθήο Διιάδνο & Ηνλίνπ, πεξί ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο 
ππ αξ 212-24/2020 απφθαζεο ηνπ Ξ.Π.   

 2) Ζ ππ αξ 212-24/2020 [ΑΓΑ ΤΖΤΜ7ΙΔ-ΒΑΗ] απφθαζε ηνπ Ξ.Π. ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε θαηαλνκήο πξνβιεπνκέλσλ πηζηψζεσλ ΘΑΞ 2021 ζηηο ΞΔ θαη πξνζρεδίνπ 
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 

 3) Ζ ππ αξ 109486/16-10-2020 [ΑΓΑ ΤΝΒ846ΚΡΙΟ-ΕΘ7] αξ απνθ 1969 ηνπ 
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ηελ έληαμε ζηε ΠΑΔΞ0221 ηνπ ΞΓΔ, 
ηνπ έξγνπ «Γξάζεηο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Θνηλσληθή έληαμε εππαζψλ 
θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ Ξ.Η.Λ.» κε ΝΞΠ 5067162 θαη ΘΔ 2020ΔΞ02210046 

 4) Ζ  ππ αξ 1052-49/18-11-2020 (πξαθηηθφ 49/18-11-2020) απφθαζε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, πεξί έγθξηζεο πινπνίεζεο 
πξάμεο κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Θνηλσληθή έληαμε εππαζψλ 
θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ Ξ.Η.Λ.» κε ΝΞΠ 5067162  

  

  

 

Δ Η Π Ζ Γ Ζ Π Ζ  

Αηηήκαηα γηα ηελ Ρξνπνπνίεζε Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο έηνπο 2021: 
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   Α.    Γενική Γ/νζη Γημόζιαρ γείαρ και Θοινωνικήρ Κέπιμναρ- Γ/νζη Γημόζιαρ 

γείαρ  και Θοινωνικήρ Κέπιμναρ. 

 

Κε ην ππ αξ πξση: νηθ.11208/4373/12-02-2021 έγγξαθν ε  Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο  θαη 

Θνηλσληθήο Κέξηκλαο, αηηείηαη ηελ έληαμε λένπ έξγνπ κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή θαη Θνηλσληθή έληαμε εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ Ξ.Η.Λ.» κε ΝΞΠ 

5067162 θαη ΘΔ 2020ΔΞ02210046, πξνυπνινγηζκνχ 1.999.185,50 €.  

 

Ρν έξγν έρεη εληαρζεί ζηε ΠΑΔΞ0221 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ ππ αξ 109486/16-10-2020 [ΑΓΑ ΤΝΒ846ΚΡΙΟ-ΕΘ7] αξ απνθ 1969 ηνπ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. 

 

Κε ηελ ππ αξ. 2171/30-09-2020 [ΑΓΑ ΤΠ6Η7ΙΔ-405] Απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ 

Λήζσλ, γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ηφληα Λεζηά 2014-

2020» θαη ην εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ (ΡΓΔ), ην έξγν κε δηθαηνχρν ηελ 

«ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ» πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ππνέξγα:  

Α/Α 
ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΔΟΓΝ 
Πύμθωνα με ηο ΡΓΔ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝΔΟΓΝ 
(ΔΟΩ) 

Πύμθωνα με ηο ΡΓΔ 

1 

 
Ππκβνπιεπηηθή, Θαηάξηηζε & 
Ξηζηνπνίεζε 
 

861.250,00 

2 
Θαηαβνιή Δθπαηδεπηηθψλ Δπηδνκάησλ 
 

1.037.887,50 

3 

Γηνίθεζε, Γηαρείξηζε ηεο Ξξάμεο, 
Γεκνζηφηεηα θαη πνζηεξηθηηθέο 
Δλέξγεηεο ηεο Ξξάμεο 
 

100.048,00 

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ 
1.999.185,50 

 

 

(Πρεηηθή ε ππ αξ 1052-49/18-11-2020 (πξαθηηθφ 49/18-11-2020) απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, πεξί έγθξηζεο πινπνίεζεο πξάμεο 

κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Θνηλσληθή έληαμε εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ ζηελ Ξ.Η.Λ.» κε ΝΞΠ 5067162) 

 

Ξαπακαλούμε όπωρ ηο Ξεπιθεπειακό Πςμβούλιο πποβεί ζε : 

 εγγξαθή ηνπ λένπ έξγνπ θαη ησλ ππνέξγσλ, Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζην 

Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021  

 εγγξαθή ηνπ λένπ έξγνπ θαη ησλ ππνέξγσλ, Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζηνλ 

Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ 
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 ηνλ νξηζκφ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρακείνπ Αλάπηπμεο  Ηνλίσλ Λήζσλ σο ππνιφγνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ λένπ έξγνπ θαη ησλ ππνέξγσλ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

 

Β.         Ξ.Δ. Ιεςκάδαρ – Ρμήμα Ξπογπαμμαηιζμού Ξ.Δ. Ιεςκάδαρ 

Κε εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο  Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξ.Δ. Ιεπθάδαο, πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο ΞΗΛ, κε εγγξαθή πίζησζεο γηα ην έηνο 2021 θαη κε 

αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ΘΑΞ- ΓΟΑΠΔΗΠ, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο:  

 

 ΠΕ ΛΕΤΚΑΔΑ     

 Α) Σροποποίηςη Εγκ.Προχπολογιςμοφ βάςει πληρωμών έωσ 31/12/2020  

α/α ΚΑΕ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ 

Πληρωμέσ 
έωσ 
31/12/2020 

ΔΙΑΜΟΡΦ. 
ΠΡΟΫ/ΜΟ 

1 9781.02.020.002.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΤΧΡΑ ΑΦΑΛΣΟΤ 2020 8,000.00 5,580.00 2,420.00 

2 9781.02.020.001.001 ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 3,000.00 592.70 2,407.30 

3 9784.02.020.001.001 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2020 70,000.00 47,863.86 22,136.14 

4 
9899.02.020.003.001 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΙΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ 
2020 

11,000.00 1,488.00 9,512.00 

  ΤΝΟΛΟ 92,000.00 55,524.56 36,475.44 

      

 B) Σροποποίηςη για πραγματοποίηςη πληρωμών παρελθόντων ετών   

α/α ΚΑΕ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ 

ΝΕΟ 
ΠΡΟΫ/ΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 

1 9781.02.020.002.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΤΧΡΑ ΑΦΑΛΣΟΤ 2020 2,420.00 0.00 -2,420.00 

2 9781.02.020.002.002 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΤΧΡΑ ΑΦΑΛΣΟΤ 2020 
(παρελθόν ζτοσ) 

0.00 2,418.93 2,418.93 

            

            

7  Α110 Σακτικό Αποθεματικό 367,098.76 367,099.83 1.07 

  ΤΝΟΛΟ 369,518.76 369,518.76 0.00 

      

 Γ) Σροποποίηςη Σίτλου προμήθειασ    

 Αλλαγή τίτλου για το ζργο "Προμήθεια τηθαίων Αςφαλείασ οδοφ H1W1" ΚΑΕ 9781.02.019.003.001 

 ςε "Προμήθεια τηθαίων Αςφαλείασ οδοφ H1W3"    
      

 Η τροποποίηςη αφορά Πιςτώςεισ των ΚΑΠ ΕΡΓΩΝ -  ΔΡΑΕΩΝ ΠΕ ΛΕΤΚΑΔΑ  

      

 Σα ανωτζρω ζργα δεν ζχουν νομικζσ δεςμεφςεισ, ωσ εκ τοφτου δεν κωλφεται η τροποποίηςη  

 των πιςτώςεων.     
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Ξαπακαλούμε όπωρ ηο Ξεπιθεπειακό Πςμβούλιο πποβεί ζε : 

 Δγγξαθή ηνπ λέσλ έξγσλ/δξάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην Δηήζην 

Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021 θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε εγγεγξακκέλσλ έξγνπ/δξάζεο 

θαη απνζεκαηηθνχ ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΔ ΙΔΘΑΓΑΠ 

 Δγγξαθή ησλ λέσλ έξγσλ/δξάζεσλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021, κε αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΔ ΙΔΘΑΓΑΠ 

 

 

Γ.  Γπαθείο  Γενικού Γιεςθςνηή, Γενικήρ Γ/νζηρ Ροςπιζμού, Ξαπαγωγήρ και 

Ανάπηςξηρ 

Κε ην ππ αξ πξση :  ΝΗΘ. 11026/4297/12-02-2021 έγγξαθν, ε Γεληθή Γ/λζε Ρνπξηζκνχ, 

Ξαξαγσγήο θαη Αλάπηπμεο, αηηείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

2021 ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ηελ πξφβιεςε ακνηβήο Δ.Κ.Ξ., φπσο εμήο:  

 

Ιακβάλνληαο ππφςε, 

- Ρελ Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κε αξ. ΑΓΑ 9ΤΘ67ΙΔ-ΒΠ3, κεηαμχ Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ θαη Δζληθνχ Κεηζφβηνπ   Ξνιπηερλείνπ, (Πρνιήο Σεκηθψλ Κεραληθψλ Δξγαζηεξίνπ 

Δπηζηήκεο θαη Ρερληθψλ ησλ ιηθψλ), Δηδηθνχ  Ινγαξηαζκνχ  Θνλδπιίσλ   Έξεπλαο,   γηα 

ηελ   εθηέιεζε   ηνπ   έξγνπ     «Ραπηνπνίεζε   πνηθηιηψλ   ακπέινπ   ησλ   Ηνλίσλ Λήζσλ» 

ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 141-14/2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ 

Ππκβνπιίνπ Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 
-   Ρελ κε αξ. νηθ. Ξξση. 99356/606/17-12-2020 απφθαζε ηεο Ξεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ   
Λήζσλ   ζρεηηθά   κε   ηελ   Θνηλή   Δπηηξνπή   Ξαξαθνινχζεζεο   ηνπ αλσηέξσ Έξγνπ  

 
- Ρν γεγνλφο φηη δελ έγηλε θακία πιεξσκή απφ πιεπξάο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζηνλ 
Φνξέα ινπνίεζεο κέζα ζην έηνο 2020 

 
Ξαξαθαινχκε φπσο πξνβιεθηεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ακνηβήο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 75.000,00 € 
ζςν ΦΞΑ (ζύνολο 93.000,00 €) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021. 
 
Αλαιπηηθά : 
- ην πνζφ ηνπ 2020, ην νπνίν αλέξρνληαλ ζηηο 46.000 € ζπλ ΦΞΑ (ζχλνιν 57.040,00€) 
λα πεξάζεη απηνχζην ζε θσδηθφ ηξέρνπζαο ρξήζεο 2021 ελψ 
-  ην ππφινηπν ηεο Ξξνγξακκαηηθήο, δει. ην πνζφ ησλ 29.000,0€  ζπλ ΦΞΑ (ζχλνιν 
35.960,0 €) λα πεξάζεη κε δαπάλε απφ ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηνπ 2020 ηεο ΞΗΛ.  

 

 

Ξαπακαλούμε όπωρ ηο Ξεπιθεπειακό Πςμβούλιο πποβεί ζε : 

 Δγγξαθή ηνπ λένπ έξγνπ/δξάζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην Δηήζην 

Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021 θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε εγγεγξακκέλνπ έξγνπ/δξάζεο 

θαη απνζεκαηηθνχ, ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΗΛ 
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 Δγγξαθή ησλ λένπ έξγνπ/δξάζεο ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021, κε αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ ΞΗΛ 

 

Γ. Γ/νζη Ξεπιβάλλονηορ & Σωπικού Πσεδιαζμού  

Κε ην ππ αξ πξση :  ΝΗΘ.12125/16-02-2021 έγγξαθν, ε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνχ 

Πρεδηαζκνχ αηηείηαη ηελ έληαμε ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο 2021 ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ, Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΞΗΛ θαη ΔΘΔΦΔ «Γεκφθξηηνο», πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα κε ηίηιν «Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε 

θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ησλ εδαθψλ, ησλ 

θηελνηξνθηθψλ θαη ειαηνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ΣΡΑ ΡΔΚΞΙΝΛΗΝ 

Θέξθπξαο- Δθπφλεζε ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςηψλ, δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ ρεκηθψλ 

αλαιχζεσλ, ρξήζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο δηαζπνξάο ξχπσλ» ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 121.520,00 € θαη δηάξθεηαο 36 κελψλ (πνιπεηήο δέζκεπζε). 

 

Ζ  εηήζηα δαπάλεο γηα ηελ πνιπεηή δέζκεπζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ, πξνηείλεηαη 0,00 € γηα ην 

έηνο 2021, ην νπνίν ζα αλακνξθσζεί κε ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ ΘΑΔ 071, πνπ ζα 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ 

Ξαπακαλούμε όπωρ ηο Ξεπιθεπειακό Πςμβούλιο πποβεί ζε : 

 Ρελ έληαμε ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021, ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ, ηεο  Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΞΗΛ θαη ΔΘΔΦΔ «Γεκφθξηηνο», γηα 

ηελ εθπφλεζε έξεπλαο κε ηίηιν «Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηεξεχλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ, ησλ εδαθψλ, ησλ θηελνηξνθηθψλ θαη ειαηνπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ ΣΡΑ ΡΔΚΞΙΝΛΗΝ Θέξθπξαο- Δθπφλεζε ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςηψλ, 

δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, ρξήζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ 

πξνζνκνίσζεο δηαζπνξάο ξχπσλ», πνζνχ    0,00 € γηα ην έηνο 2021 

 Δγγξαθή ηνπ ελ  ιφγσ πνζνχ 0,00 €,  ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021 

 

 

Δ. ΑΡΝΡΔΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ- ΡΚΖΚΑ 

ΘΗΛΖΡΟΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ : Δγγξαθήο θσδηθψλ έξγσλ θαη πξνυπνινγηζκνχ ζην Δηήζην Ξξφγξακκα 

Γξάζεο θαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΞΗΛ, ησλ δαπαλψλ πάζεο θχζεο απνδεκηψζεσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο ησλ αμηνινγεηψλ, ειεγθηψλ κειψλ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Νξγάλσλ Διέγρνπ, κειψλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο, ελζηάζεσλ θαη γλσκνδνηηθήο, 
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ειεγθηψλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ 

ειεγθηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

Νη πιεξσκέο ησλ αλσηέξσ, αθνξνχλ ηηο αμηνινγήζεηο φισλ ησλ ζηαδίσλ ησλ 

αηηνχκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

(ελδηάκεζνπ, ηειηθνχ, ζπκπιεξσκαηηθνχ, έθηαθηνπ) ησλ ειεγθηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο θαη ελζηάζεσλ ησλ 

αηηνχκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ησλ ειέγρσλ ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο ηεο ΞΗΛ, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο 

ησλ ειεγθηψλ (ελδηάκεζνπ, ηειηθνχ, ζπκπιεξσκαηηθνχ, έθηαθηνπ) ησλ εηψλ 2017 - 

2021. 

Υο εθ ηνχηνπ αηηνχκαζηε :  

1. Ρελ εγγξαθή πνζνχ 98.000,00 € γηα ηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζηνλ θσδηθφ έξγνπ 1992ΠΔ02400000, «Γαπάλεο πάζεο 

θχζεσο απνδεκηψζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, γηα ην νπνίν 

έρεη ήδε νξηζηεί ππφινγνο δηαρεηξηζηήο ην ΞΡΑ-ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ, ζην Δηήζην 

Ξξφγξακκα Γξάζεο, 

2. Ρελ εγγξαθή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ησλ 98.000,00 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΞΗΛ, 

3. Ρελ εγγξαθή εθηηκψκελνπ πνζνχ 150.000,00 € γηα ηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζηνλ θσδηθφ έξγνπ «2019ΠΔ02400000» (π.θ. 

1992ΠΔ02400000) «Γαπάλεο πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, γηα ην νπνίν έρεη ήδε νξηζηεί ππφινγνο δηαρεηξηζηήο ην 

ΞΡΑ-ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ, ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο, 

4. Ρελ εγγξαθή ηνπ αλσηέξσ εθηηκψκελνπ πνζνχ ησλ 150.000,00 € ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΞΗΛ. 

 

Ξαπακαλούμε όπωρ ηο Ξεπιθεπειακό Πςμβούλιο πποβεί ζε : 

 Ρελ εγγξαθή πνζνχ 98.000,00 € γηα ηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζηνλ θσδηθφ έξγνπ 1992ΠΔ02400000, «Γαπάλεο πάζεο θχζεσο 

απνδεκηψζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, γηα ην νπνίν έρεη ήδε 

νξηζηεί ππφινγνο δηαρεηξηζηήο ην ΞΡΑ-ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ, ζην Δηήζην Ξξφγξακκα 

Γξάζεο, 

 Ρελ εγγξαθή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ησλ 98.000,00 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΞΗΛ, 

 Ρελ εγγξαθή εθηηκψκελνπ πνζνχ 150.000,00 € γηα ηελ πιεξσκή απνδεκηψζεσλ γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ζηνλ θσδηθφ έξγνπ «2019ΠΔ02400000» (π.θ. 

1992ΠΔ02400000) «Γαπάλεο πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ», ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, γηα ην νπνίν έρεη ήδε νξηζηεί ππφινγνο δηαρεηξηζηήο ην 

ΞΡΑ-ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ, ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο, 

 Ρελ εγγξαθή ηνπ αλσηέξσ εθηηκψκελνπ πνζνχ ησλ 150.000,00 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΞΗΛ. 
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Ε.         Ξ.Δ. Θεθαλληνίαρ – Ρμήμα Ξπογπαμμαηιζμού Ξ.Δ. Θεθαλληνίαρ 

Δηζήγεζε γηα ηελ 1ε Ρξνπνπνίεζε  Ξξνζρεδίνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ΞΗΛ- Ξ.Δ 

Θεθαιιελίαο & Ξ.Δ.Ηζάθεο 2021, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 

 

                                                     

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 

 

 

Πιεξνθνξίεο:   Μαδαξάθε Καηεξίλα 

Σαρ. Γ/λζε:      Γηνηθεηήξην 

Σαρ. Κσδ.:       28100 

Σειέθσλν:       2671360555 

e-mail :             katerina.mazaraki@pin.gov.gr 

 

 

Αξγνζηόιη ,  16/02/2021 

Αξ. Πξση.:   6655/1672 ζρεη.5678/1454 

 

ΠΡΟ: Γ/λζε Αλαπηπμηαθνύ 

          Πξνγξακκαηηζκνύ  

          Π.Η.Ν-ΚΕΡΚΥΡΑ (αποστολή  με  e-mail: 

kalousis@pin.gov.gr 

chaspioti@pin.gov.gr 

 

 

 

 

ΚΟΗΝ.:  

1.Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 

Γεληθή Γ/λζε Γηνίθεζεο,      Οηθνλνκηθώλ & 

Πιεξνθνξηθήο 

Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ 

Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ 

2. Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Νήζσλ-Γξαθείν Πξνϋπνινγηζκνύ & 

Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ Π.Δ Κεθαιιελίαο 

3. Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ    

Π.Δ.Κεθαιιελίαο-ΔΝΣΑΤΘΑ 

4.Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ_ -ΔΝΣΑΤΘΑ 

5. Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε-ΔΝΣΑΤΘΑ 

 

 

 

Διζήγηζη για ηην 1η Σποποποίηζη  Πποζσεδίος Δηήζιος Ππογπάμμαηορ Γπάζηρ ΠΙΝ- Π.Δ 

Κεθαλληνίαρ & Π.Δ.Ιθάκηρ 2021 

σεηικά:  

(α) ρεηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, θαηόπηλ 

απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο από ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ Κεθαιιελίαο 

(β) Σν αξηζκ. νηθ.5713/1459/26-01-2021 έγγξαθν Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ- Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ Π.Δ Κεθαιιελίαο 

(γ)  Σν αξηζκ. πξση.1353/31-12-2020 έγγξαθν Ηεξάο Μεηξόπνιηο Λεπθάδνο θαη Ηζάθεο 

(δ) Σν αξηζκ. πξση.νηθ..67191/16235/11-9-2020 έγγξαθν Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο Π.Δ Κεθαιιελίαο).  

 

mailto:katerina.mazaraki@pin.gov.gr
mailto:kalousis@pin.gov.gr
mailto:chaspioti@pin.gov.gr
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αο επηζπλάπηνπκε ηνλ πίλαθα κε ηα έξγα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο Π.Δ.Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο θαη 

παξαθαινύκε  γηα ηελ ελζσκάησζε ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο  ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην  γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΔΠΓ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ , ηελ εγγξαθή ησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ κε ρξεκαηνδόηεζε από  ΚΑΠ-ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ & ΠΓΔ 

ζην πξνζρέδην ΔΠΓ 2021 , θαζώο θαη ηελ εγγξαθή ζηνλ Π/Τ 2021 κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζθέινπο ησλ εζόδσλ. 

ηνλ ελ ιόγσ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλεηαη :  

α. ηποποποίηζη ηος διαμοπθωμένος πποϋπολογιζμού ηων έπγων – δπάζεων, λόγω ςπογπαθήρ ηων 

ζςμβάζεων με ηοςρ αναδόσοςρ ή λόγω ανάκληζηρ  δεζμεύζεων ή μεπικήρ  εξόθληζηρ  

 

β. ηποποποίηζη ΚΑΔ & πηγήρ σπημαηοδόηηζηρ ήδη εγγεγπαμμένος έπγος ζηο εηήζιο ππόγπαμμα 

δπάζηρ  

 

Καηόπηλ επηθνηλσλίαο κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, (-α- ζρεηηθό ) ε Π.Δ.Κεθαιιελίαο 

ελεκεξώζεθε όηη ην έξγν κε ηίηιν “ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην ΤΠ.ΠΔ γηα ηε βειηίσζε βαηόηεηαο 

δαζηθήο νδνύ Γ θαηεγνξίαο πξνο Ηεξά Μνλή Άηξνπ “, γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη αθόκε έλαξμε 

εξγαζηώλ , ιόγσ γξαθεηνθξαηηθώλ θσιπκάησλ  κε ηελ αλαγθαία πξόζιεςε επηβιέπνληα δαζνιόγνπ, ε 

νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ  Α εμακήλνπ 2021,  δελ δύλαηαη λα πιεξσζεί από ηε 

ΑΔΠ 022 ζηελ νπνία είρε εληαρζεί. Καηόπηλ ηνύηνπ κεηαθέξεηαη όιν ην εγγεγξακκέλν πνζό , ήηε 

200.000,00 €  ζηνλ ΚΑΔ 9781.04.021.008.001   κε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

ΚΑΔ ΔΡΓΟ -ΓΡΑΖ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ  

ΠΗΣΧΖ  2020 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 1ε 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΓ 2021 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ 

9453.04.002.014.002.00

1 
πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

κε ην ΤΠ.ΠΔ γηα ηε 

βειηίσζε βαηόηεηαο 

δαζηθήο νδνύ Γ 

θαηεγνξίαο πξνο Ηεξά 

Μνλή Άηξνπ  

200.000,00 0.00  ΑΔΠ 022 / 

2013ΔΠ02200001 

9781.04.021.008.001 

 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

κε ην ΤΠ.ΠΔ γηα ηε 

βειηίσζε βαηόηεηαο 

δαζηθήο νδνύ Γ 

θαηεγνξίαο πξνο Ηεξά 

Μνλή Άηξνπ  

 

0.00 200.000,00 200.000,00 ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

γ. Δγγπαθή νέων έπγων  ζηο πποζσέδιο ΔΠΓ για ηιρ Π.Δ.Κεθαλληνίαρ & Ιθάκηρ  2021 

1. Καηόπηλ ηνπ (α) ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Γηνθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.Κεθαιιελίαο , 

εηζεγνύκαζηε ηελ έληαμε θαη εγγξαθή  ζην ΔΠΓ ηνπ πνζνύ 152.180,00 € πξνεξρόκελν από νθεηιή 

παιαηόηεξσλ εηώλ γηα ηελ πξάμε” αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε αζηξνδηαζηεκηθώλ θαη γεσδπλακηθώλ δξάζεσλ‟. Ζ ελ ιόγσ νθεηιή αθνξά ηειηθή πιεξσκή 

εξγαζηώλ ελίζρπζεο θαη αλαβάζκηζεο  ηειεζθνπίνπ  θαη  είλαη απαξαίηεην λα εληαρζεί ζηελ παξνύζα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ  πξνγξάκκαηνο  δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ε δηθαζηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο πνπ ζα απνβεί αξλεηηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαη πξόζζεηε επηβάξπλζε κε 

ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ , ε νπνία εθηηκάηαη ζε πιένλ ησλ 100.000,00 € . 
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ΚΑΔ ΔΡΓΟ -ΓΡΑΖ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜ

ΔΝΖ 

 ΠΗΣΧΖ  

2021 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔ

ΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 

1ε  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖ

Ζ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΖΓΖ 

ΥΡΖΜ/Ζ 

9722.04.021.001.00

1 
Απνπιεξσκή 

νθεηιήο γηα ηελ 

εμόθιεζε ηεο 

πξάμεο 

„Αλαβάζκηζε θαη 

ελίζρπζε 

πθηζηάκελσλ 

ππνδνκώλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε 

αζηξνδηαζηεκηθώλ 

θαη γεσδπλακηθώλ 

δξάζεσλ‟ 

0.00 152.180,00 € 152.180,00 € ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

 

2.  Καηόπιν ηος (γ) ζσεηικού εγγπάθος  Ιεπάρ Μηηπόπολιρ Λεςκάδορ και Ιθάκηρ,  ηο οποίο απεζηάλη ζηο 

Τμήμα Ππογπαμμαηιζμού, έπειηα από  ηο αίηημα και ηην ειζήγηζη ηος Επάπσος Ιθάκηρ, Λιβιηζάνη 

Αθανάζιος, η Υπηπεζία μαρ ειζηγείηαι ηην ένηαξη και εγγπαθή ζηο ΕΠΔ ηος έπγος ‘πξνγξακκαηηθή 

ζύκβαζε κε Ηεξά Μεηξόπνιηο Λεπθάδνο θαη Ηζάθεο θαη Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ γηα 

εθηέιεζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ζην θσδσλνζηάζην Μεηξνπόιεσο Βαζένο Ηζάθεο‟ , ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ  40.000,00 €. 

Σν ελ ιόγσ έξγν αθνξά  ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ   ζην θσδσλνζηάζην ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Βαζένο 

Ηζάθεο, ην νπνίν απνηειεί πνιηηηζηηθό κλεκείν θαη θέξεη βιάβεο εμαηηίαο ησλ ζεηζκώλ,αιιά θαη ηνπ 

πξόζθαηνπ θαηλνκέλνπ ΗΑΝΟ πνπ έπιεμε ηε λήζν ηεο Ηζάθεο. 

 

 

ΚΑΔ ΔΡΓΟ -ΓΡΑΖ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝ

Ζ 

 ΠΗΣΧΖ  2021 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 1ε  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ 

9729.04.021.001.00

1 

 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε Ηεξά 

Μεηξόπνιηο Λεπθάδνο θαη Ηζάθεο 

θαη Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & 

Αζιεηηζκνύ γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ 

απνθαηάζηαζεο ζην θσδσλνζηάζην 

Μεηξνπόιεσο Βαζένο Ηζάθεο  

 

0.00 40.000,00 € 40.000,00 € ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

 

3. Ζ Π.Η.Ν. δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνπλνππηώλ, κε ζθνπό ηελ 

πεξηζηνιή ηνπ παξάγνληα όριεζεο αιιά θαη ηελ πξνθύιαμε ηνπ πιεζπζκνύ από ηνλ θίλδπλν 

αζζελεηώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ‟ αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 16077/09-03-2020 (ΑΓΑ: 

6ΓΕ9465ΦΤΟ-ΕΟΖ) ε γ θ ύ θ ι η ν  η ν π  Τ π ν π ξ γ ε ί ν π  Τ γ ε ί α ο , «Πξνγξάκκαηα  

θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ, ζρέδην δξάζεο, ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνθύιαμε ηνπ θνηλνύ »  

εθπνλεί πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο απηώλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο. 
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Σν έξγν είλαη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηόηεηαο, αθνύ σο λεζησηηθέο πεξηνρέο βαζίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηνπο επηζθέπηεο πνπ απμάλνπλ ζεκαληηθά θαηά 

ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Σν  θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αηειώλ ζηαδίσλ ησλ θνπλνππηώλ θαη θπξίσο ηνπ πξνλπκθηθνύ ζηαδίνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζε παγίδσλ ζύιιεςεο αθκαίσλ θνπλνππηώλ ζην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, ηελ εθαξκνγή ςεθαζκώλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο από εδάθνπο θαζώο θαη ηελ 

θαηαγξαθή θαη ςεθηαθή απεηθόληζε ησλ ςεθαζζεηζώλ πεξηνρώλ ησλ  Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Π.Δ. 

Ηζάθεο . 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά ην έηνο 2020 από ηελ ΑΔΠ 522 /ΚΔ 2019ΔΠ5220003 . Ο 

πξνϋπνινγηζκόο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαηαπόιεκεζεο θνπλνππηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ γηα 

ηελ δηεηία 2020-2021 ήηαλ 150.000 € ,ν νπνίνο θαηαλεκήζεθε θαη δηαηέζεθε κε ηελ ΑΠ 

107730/44591/16-12-2019 (ΑΓΑ :606Γ7ΛΔ-0ΛΦ) Έγθξηζε Γηάζεζεο Πίζησζεο . Γηα ηελ Π.Δ 

Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο δηαηέζεθε ην πνζό ησλ 30.000 € . 

Χζηόζν ηα 2/3 ζρεδόλ ηνπ πνζνύ απαηηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ην έηνο 2020. Καηά 

ζπλέπεηα ε ππνιεηπόκελε πίζησζε δελ επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηώλ γηα ην έηνο 2021, ζύκθσλα θαη κε ην (δ) ζρεηηθό έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο. Λόγσ, 

δε, αθελόο κελ,  ηεο αλαγθαηόηεηαο  πξαγκαηνπνίεζεο, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ,  ησλ απαηηνύκελσλ 

δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο, εηζεγνύκαζηε 

ηελ  εγγξαθή θαη έληαμε ηνπ έξγνπ  ζην εηήζην πξόγξακκα δξάζεο  κε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  ΚΑΠ-

ΔΡΓΑ γηα ην ζύλνιν ηνπ εθηηκώκελνπ αλαγθαίνπ πνζνύ γηα ην έηνο 2021, ήηνη   24.800,00 €. 

 

         ΚΑΔ ΔΡΓΟ -ΓΡΑΖ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ 

 ΠΗΣΧΖ  2021 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 1ε  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ 

 

98990402100400

1  

Καηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ  ζηηο 

Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο γηα 

ην έηνο 2021  

0.00 24.800,00 € 24.800,00 € ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

   
                

δ. Δνοποίηζη ΚΑΔ και αύξηζη Π/Τ ζε ήδη ενηαγμένα έπγα  ζηο πποζσέδιο ΔΠΓ για ηιρ 

Π.Δ.Κεθαλληνίαρ & Ιθάκηρ  2021 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ: 

Με πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ππνβιήζεθε αίηεκα έληαμεο ζην πξόγξακκα 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο Interreg VA Δλλάδα – Ιηαλία 2014-2020 ηος project με ηίηλο “The 

Rute_Net” Κωδικόρ MIS 5041731, ην νπνίν κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη θαη ην έξγν “Αμηνπνίεζε 

Άιζνπο Λαπξάγθα – Καηαζθεπή Αλνηθηνύ Θεάηξνπ κηθξήο θιίκαθαο”, ην νπνίν θαη εληάρζεθε πξνο 

πινπνίεζε.  

Leader Partner  ζην πξόγξακκα“The Rute_Net” είλαη ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη νη ςπόλοιποι 

Partners είλαη ε Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο (PB2), ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ (PB3), ε 
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Δθνξεία Αξραηνηήησλ ηεο Αραΐαο (PB4), θαη ε Πεξηθέξεηα ηεο    Πνύιηα Ηηαιίαο (PB5).      Σν ελ 

ιόγσ πξόγξακκα αμηνινγήζεθε ζεηηθά θαη πξνο ηνύην εθδόζεθε ε ππ‟ αξ. 2511 κε αξ. πξση. 

120613/22-11-2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: ΦΚ1Φ46ΜΣΛΡ-

7Μ7) πεξί έγθξηζεο έληαμεο έξγσλ ζηελ ΑΔΠ 322/6 ηνπ ΠΓΔ 2019. 

ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο εθδόζεθε ε κε αξηζκό ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΑΜΣΔ ΓΠΑΝΜ/ 

52160/5688/418/ 26.02.2019 (ΑΓΑ : ΦΓΛΠ4653Π4-ΖΥ) απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη, σο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ, ε Πεξηθέξεηα 

Ηνλίσλ Νήζσλ,  κε ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, θαζώο  ε θαηνηθία ηνπ 

κνπζνπξγνύ Γηνλπζίνπ Λαπξάγθα, έρεη ραξαθηεξηζηεί, σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν  κε ηελ  

αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΙΛΑΠ/Γ/59/11379/09.03.1993 (ΦΔΚ Β 182/1993) Απόθαζε ηεο Τθππνπξγνύ 

Πνιηηηζκνύ . 

Καηόπηλ ζρεηηθώλ Απνθάζεσλ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ εληάρζεθαλ ζην Δηήζην 

Πξόγξακκα Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, νη εμήο κειέηεο, νη νπνίεο απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ : 

1. Μειέηε ζηεξέσζεο θαη απνθαηάζηαζεο νηθίαο Λαπξάγθα κε Π/Τ 40.000,00 € 

2. Μειέηε γηα ηε κεξηθή  αμηνπνίεζε ηνπ Άιζνπο Λαπξάγθα : θαηαζθεπή αλνηθηνύ ζεάηξνπ, 

κε Π/Τ 40.000,00 € 

Χζηόζν, ε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.Κεθαιιελίαο  / Σκήκα Κηεξηαθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο  κε ην αξηζκ. 54796/13202/30-07-2020 έγγξαθό ηεο, ην νπνίν 

θαη επηζπλάπηεηαη,  βεβαίσζε όηη δελ δηαζέηεη ην απαηηνύκελν ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ κειεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ βεβαίσζε εθδόζεθε ζην  πιαίζην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 Ν. 4412/16, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν. 4674/20.  

Να ζεκεησζεί, δε, όηη ε σξίκαλζε ησλ κειεηώλ δένλ όπσο έρεη νινθιεξσζεί, εληόο ηνπ πξνζερνύο 

εμακήλνπ, δεδνκέλνπ όηη ειινρεύεη ν θίλδπλνο απέληαμεο ηνπ έξγνπ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Π.Δ.Κεθαιιελίαο απεπζύλζεθε ζην Διιεληθό Γίθηπν Πόιεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε -ΓΔΠΑΝ θαη δήηεζε   ζε ζπλέρεηα  πξνθνξηθώλ ζπλνκηιηώλ θαη ηεο απηνςίαο πνπ 

δηελεξγήζεθε από ηνπο ίδηνπο  ζην Άιζνο Λαπξάγθα, έγγξαθε ελεκέξσζε γηα ην  εάλ ε ΓΔΠΑΝ  

δύλαηαη από πιεπξάο ρξόλνπ  θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ επάξθεηαο   λα εθπνλήζεη κέζσ 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο (ην ζρέδην θαη νη όξνη απηήο ζα ζπκθσλεζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην 

από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ) ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο. Ζ ΓΔΠΑΝ  ζπκθώλεζε ζηελ  

αλάιεςε εθ κέξνπο ηεο,  ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο  κε ηίηιν “ κειέηε γηα ηελ κεξηθή αμηνπνίεζε 

Άιζνπο Λαπξάγθα ( ζηεξέσζε  θαη απνθαηάζηαζε νηθίαο Λαπξάγθα  & θαηαζθεπή αλνηθηνύ ζεάηξνπ ) 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηνύκελεο από ηε Ννκνζεζία ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληόο ηνπ αλαγθαίνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Σν απαηηνύκελν θόζηνο ,δε, θαηόπηλ θαη ηεο έθπησζεο, βάζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη 

ζπκθέξνπζα ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 124.000, 00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ)   

Καηά ζπλέπεηα, εηζεγνύκαζηε ηελ ελνπνίεζε ησλ  δύν ΚΑΔ ζην πξνζρέδην εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο  

δξάζεο  2021 κε αιιαγή ηίηινπ σο εμήο :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

ΚΑΔ ΔΡΓΟ -ΓΡΑΖ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝ

Ζ 

 ΠΗΣΧΖ  2021 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 1ε  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ 

9762.04.020.005.00

1 

 

Μειέηε ζηεξέσζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηεο νηθίαο 

Λαπξάγθα 

ΑΛΛΑΓΖ ΣΗΣΛΟΤ Δ : κειέηε 

γηα ηε κεξηθή αμηνπνίεζε Άιζνπο 

Λαπξάγθα( ζηεξέσζε θαη 

απνθαηάζηαζε νηθίαο Λαπξάγθα 

& θαηαζθεπή αλνηθηνύ ζεάηξνπ ) 

 

40.000,00 € 124.000,00 84.000,00 ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

9762.04.020.006.00

1 

 

Μειέηε γηα ηε κεξηθή αμηνπνίεζε 

ηνπ Άιζνπο Λαπξάγθα: 

Καηαζθεπή Αλνηθηνύ Θεάηξνπ 
 

40.000,00 € 
0.00 40.000,00 ΚΑΠ-ΔΡΓΑ 

 
                            

ε. Ξεσωπιζηέρ ζηήλερ  με ηα έπγα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίων 

Δπενδύζεων . 

 

Σα έξγα  ησλ Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΠΓΔ δελ είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε αξηζκό 212-24/2020 θαη ζέκα 

„Καηαλνκή Πξνβιεπόκελσλ Πηζηώζεσλ Κ.Α.Π. 2021 ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο & Έγθξηζε 

Πξνζρέδηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2021, Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ‟.  Καηά ζπλέπεηα, ζηελ 

παξνύζα εηζήγεζε  

 έρνπλ ζπκπιεξσζεί κόλν νη ζηήιεο κε ηελ  εγθεθξηκέλε πίζησζε 2020 θαη ηηο εγθεθξηκέλεο θαηαλνκέο 

ππνέξγσλ ( έσο  θαη ηελ 12ε ηξνπνπνίεζε Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ΠΗΝ 2020 ), θαζώο θαη ν 

πξνηεηλόκελνο Π/Τ γηα ηελ 1ε ηξνπνπνίεζε Πξνζρεδίνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο  Γξάζεο ΠΗΝ  2021, 

όπσο έρεη πξνθύςεη, έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο 

, θαζώο θαη ππνινγηζκό ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί πξνο πιεξσκή ζην Πεξηθεξεηαθό 

Σακείν κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο  2020 .                                                               

                                                                     Ο Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  Π.Δ Κεθαλληνίαρ & Ιθάκηρ 

                                                                     ηαύπορ Παν.Σπαςλόρ 
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Θαηφπηλ απηψλ, 

                                                  Διζηγούμαζηε 

 

Ρελ έγθξηζε ηεο 1εο ηξνπνπνίεζεο (Ππκπιεξσκαηηθή Δηζήγεζε) ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο γηα ην έηνο 2021,  

 κε ηελ εγγξαθή ηνπ λέσλ έξγσλ θαη ππνέξγσλ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021  

 κε ηελ εγγξαθή ησλ λέσλ έξγσλ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζηνλ 

Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ 

 ηνλ νξηζκφ ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ρακείνπ Αλάπηπμεο  Ηνλίσλ Λήζσλ σο ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή 

ησλ λέσλ έξγσλ θαη ππνέξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

 Δγγξαθή ηνπ λέσλ έξγσλ/δξάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην Δηήζην 

Ξξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2021 θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε εγγεγξακκέλσλ έξγνπ/δξάζεο 

θαη απνζεκαηηθνχ ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ  

 Δγγξαθή ησλ λέσλ έξγσλ/δξάζεσλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021, κε αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ ΘΑΞ ΔΟΓΥΛ -  ΓΟΑΠΔΥΛ  

 

 

Ζ Γ/λζε  Νηθ/θνπ ΞΔ Θέξθπξαο, Γ/λζε  Νηθ/θνπ ΞΔ Θεθαιιελίαο, Γ/λζε  Νηθ/θνπ ΞΔ 

Εαθχλζνπ, Γ/λζε  Νηθ/θνπ ΞΔ Ιεπθάδαο ζηηο νπνίεο  δηαβηβάδεηαη ε παξνχζα, 

παξαθαινχληαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

                                                          Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 

 

                                                          ΟΝΓΖ ΘΟΑΡΠΑ – ΡΠΑΓΘΑΟΝΞΝΙΝ 

 


