
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 40/23-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 715-40/23-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 22-08-2022 Ορθή Επανάληψη της  
με αριθμ. πρωτ. 67641/41/18-08-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  
Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, 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. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
4. Ανδρέας Κτενάς    Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό Μέλος  
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
4ο Θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και 
καταθέτει εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ.  Κωνσταντίνου Ζορμπά, οι οποίες 
έχουν ως εξής: 
 
1η Εισήγηση 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την § Θ7 του άρθρου 
186, σύμφωνα με την οποία στις Περιφέρειες ανήκει ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της, 
καθώς και του δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της 
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών  και την αποκατάσταση των ζημιών. 

ΑΔΑ: ΨΞΒΕ7ΛΕ-Ω8Β



3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει». 

8. Τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

11. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του. 

12. Την αριθμ. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 

13. Την υπ’ αριθμ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (Σχέδιο 
«ΙΟΛΑΟΣ»). 

14.  Την αριθμ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

15. Την αριθμ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων (Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»). 

16. Την αριθμ. 12189/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 
παγετού (Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ»). 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2132/17-03-2017 Εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

18. Την υπ’ αριθμ. 1169-54/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΠΤ7ΛΕ-ΟΝ0)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κέρκυρας για το έτος 2022. 

19. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων ( χωματουργικά, υδροφόρες κ.λ.π.) της 
αποστολής της Π.Ε. Κέρκυρας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων 
Αναγκών). 

20. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας δεν έχει την δυνατότητα με ίδια μέσα και 
προσωπικό να εκτελέσει τις συγκεκριμένες αναγκαίες εργασίες. 

21. Το υπ’ αριθ. 2/52145/0026/1.7.2016 με ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: 
«Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας» όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Για Δαπάνες 
για τις οποίες από τη φύση τους δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία απόφασης ανάληψης πριν 
από την πραγματοποίηση της δαπάνης (….. πολιτικής προστασίας……), η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της στον οικείο 
φορέα, με την οποία απόφαση δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση». 

22. Το γεγονός ότι την Κυριακή 21/08/2022 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι 
Ρόπα» Κέρκυρας, με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών. 

23. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών με την χρήση διαφόρων χωματουργικών – μηχανημάτων για 
κοπή - απομάκρυνση ξηρών χόρτων - κλαδιών και δέντρων, καθώς και κάλυψη των 
φλεγόμενων υπολειμμάτων με χώμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
αναζωπύρωσης, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 

24. Το γεγονός ότι προκύπτει έκτακτη άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
βατότητας, καθώς σε περίπτωση μη άρσης της επικινδυνότητας προκαλείται σοβαρός κίνδυνος 
βλάβης της περιουσίας & της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Π.Ε. 
Κέρκυρας.  

ΑΔΑ: ΨΞΒΕ7ΛΕ-Ω8Β



25. Το αριθ. πρωτ. οικ. 94189/38324/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ8Ι7ΛΕ-ΖΤ4) έγγραφο μας, με θέμα: 
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης 
μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. 
Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2022 . 

  
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για τη χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την 
Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 818,40 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση 
ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, που προέκυψαν κατόπιν 
εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στον «ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟ - ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ». 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Εκσκαφέας (JCB) 12 ώρες. 
 
 

 
                                                                        
 
 
 
2η Εισήγηση 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την § Θ7 του άρθρου 
186, σύμφωνα με την οποία στις Περιφέρειες ανήκει ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της, 
καθώς και του δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της 
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών  και την αποκατάσταση των ζημιών. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει». 

8. Τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

11. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του. 

12. Την αριθμ. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΒΕ7ΛΕ-Ω8Β



13. Την υπ’ αριθμ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (Σχέδιο 
«ΙΟΛΑΟΣ»). 

14.  Την αριθμ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

15. Την αριθμ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων (Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»). 

16. Την αριθμ. 12189/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 
παγετού (Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ»). 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2132/17-03-2017 Εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

18. Την υπ’ αριθμ. 1169-54/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΠΤ7ΛΕ-ΟΝ0)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κέρκυρας για το έτος 2022. 

19. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων (χωματουργικά, υδροφόρες κ.λ.π.) της 
αποστολής της Π.Ε. Κέρκυρας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων 
Αναγκών). 

20. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας δεν έχει την δυνατότητα με ίδια μέσα και 
προσωπικό να εκτελέσει τις συγκεκριμένες αναγκαίες εργασίες. 

21. Το υπ’ αριθ. 2/52145/0026/1.7.2016 με ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: 
«Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας» όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Για Δαπάνες 
για τις οποίες από τη φύση τους δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία απόφασης ανάληψης πριν 
από την πραγματοποίηση της δαπάνης (….. πολιτικής προστασίας……), η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της στον οικείο 
φορέα, με την οποία απόφαση δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση». 

22. Το γεγονός ότι την Κυριακή 21/08/2022 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι 
Ρόπα» Κέρκυρας, με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών. 

23. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για τη μεταφορά και παροχή νερού με βυτιοφόρα οχήματα, για 
τη συνδρομή του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 

24. Το γεγονός ότι προκύπτει έκτακτη άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
βατότητας, καθώς σε περίπτωση μη άρσης της επικινδυνότητας προκαλείται σοβαρός κίνδυνος 
βλάβης της περιουσίας & της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Π.Ε. 
Κέρκυρας.  

25. Το αριθ. πρωτ. οικ. 94189/38324/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ8Ι7ΛΕ-ΖΤ4) έγγραφο μας, με θέμα: 
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης 
μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. 
Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2022 . 

  
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για τη χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την 
Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση 
ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, που προέκυψαν κατόπιν 
εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στην εταιρεία ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΘ. & ΓΚΙΟΚΑΣ Π. Ε.Ε.. 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Δύο (2) βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού μέχρι 20 
tn 12 ώρες. 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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3η Εισήγηση 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την § Θ7 του άρθρου 
186, σύμφωνα με την οποία στις Περιφέρειες ανήκει ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της, 
καθώς και του δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της 
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών  και την αποκατάσταση των ζημιών. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει». 

8. Τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

11. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του. 

12. Την αριθμ. 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 

13. Την υπ’ αριθμ. 8797/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (Σχέδιο 
«ΙΟΛΑΟΣ»). 

14.  Την αριθμ. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

15. Την αριθμ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων (Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»). 

16. Την αριθμ. 12189/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και 
παγετού (Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ»). 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2132/17-03-2017 Εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

18. Την υπ’ αριθμ. 1169-54/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΠΤ7ΛΕ-ΟΝ0)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός της αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κέρκυρας για το έτος 2022. 

19. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων ( χωματουργικά, υδροφόρες κ.λ.π.) της 
αποστολής της Π.Ε. Κέρκυρας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων 
Αναγκών). 

20. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας δεν έχει την δυνατότητα με ίδια μέσα και 
προσωπικό να εκτελέσει τις συγκεκριμένες αναγκαίες εργασίες. 

21. Το υπ’ αριθ. 2/52145/0026/1.7.2016 με ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: 
«Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας» όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Για Δαπάνες 
για τις οποίες από τη φύση τους δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία απόφασης ανάληψης πριν 
από την πραγματοποίηση της δαπάνης (….. πολιτικής προστασίας……), η απόφαση ανάληψης 
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υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της στον οικείο 
φορέα, με την οποία απόφαση δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση». 

22. Το γεγονός ότι την Κυριακή 21/08/2022 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι 
Ρόπα» Κέρκυρας, με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών. 

23. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών με την χρήση διαφόρων χωματουργικών – μηχανημάτων για 
κοπή - απομάκρυνση ξηρών χόρτων - κλαδιών και δέντρων, καθώς και κάλυψη των 
φλεγόμενων υπολειμμάτων με χώμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
αναζωπύρωσης, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 

24. Το γεγονός ότι προκύπτει έκτακτη άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
βατότητας, καθώς σε περίπτωση μη άρσης της επικινδυνότητας προκαλείται σοβαρός κίνδυνος 
βλάβης της περιουσίας & της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Π.Ε. 
Κέρκυρας.  

25. Το αριθ. πρωτ. οικ. 94189/38324/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ8Ι7ΛΕ-ΖΤ4) έγγραφο μας, με θέμα: 
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προμηθειών και παραλαβής ωρών απασχόλησης 
μηχανημάτων έργου – μετά των χειριστών τους – που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. 
Κέρκυρας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2022 . 

  
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για τη χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την 
Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 341,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση 
ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, που προέκυψαν κατόπιν 
εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στον «ΠΟΛΥΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ». 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Εκσκαφέας (JCB) 5 ώρες. 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου     
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Σταύρος τραυλός 
4. Ανδρέας Κτενάς    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης       
6. Θεόδωρος Χαλικιάς      
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   
     
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Εγκρίνει την  χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 818,40 
ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – 
Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την 
Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, 
που προέκυψαν κατόπιν εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στον «ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΧΡΗΣΤΟ - ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ». 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Εκσκαφέας (JCB) 12 ώρες. 
 
2. Εγκρίνει την   χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00 
ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – 
Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την 
Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, 
που προέκυψαν κατόπιν εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στην εταιρεία ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΘ. & ΓΚΙΟΚΑΣ Π. Ε.Ε.. 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Δύο (2) βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού μέχρι 20 tn 12 
ώρες. 
 
3. Εγκρίνει την  χορήγηση Απόφασης Ανάληψης και την Εξειδίκευση Πίστωσης συνολικού ποσού 341,00 
ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α), από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Π.Ι.Ν. – 
Π.Ε. Κέρκυρας (Δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ΚΑΕ: 9781.01.022.000.001  – Φορέας: 01.071, για την 
Εκτέλεση Εργασιών (μίσθωση ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου), λόγω ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, 
που προέκυψαν κατόπιν εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή «Βασιλικά Λιβάδι Ρόπα» Κέρκυρας. 
 
Η Εκτέλεση Εργασιών Ανατέθηκε στον «ΠΟΛΥΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ». 
Τα μηχανήματα έργου που απαιτήθηκαν είναι: Εκσκαφέας (JCB) 5 ώρες. 
 
 
 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.  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 715-40/23-08-2022 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Σταύρος τραυλός 
 
Ανδρέας Κτενάς 

 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 

 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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