
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 731-41/31-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 69492/42/26-08-2022 πρόσκληση της 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, 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. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   Αναπληρωματικό μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη Αναπληρωματικό 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. Σταύρος Τραυλός 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
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. Λευκάδας. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και καταθέτει 
εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ανδρέα Κτενά, 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 με το N. 4249/2014, ΦΕΚ 73/Α΄.   
2. Τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/07-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση 
του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».  
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3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθ. 75962/31827/03-09-2019 (ΦΕΚ 707/Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων». 

5. Την αριθ. οικ. 77884/32717/10-09-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν.» (ΦΕΚ 
3492/Β΄/2019).  

6. Την αριθ. οικ. 71535/28859/13-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ) ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ./17-09-
2021 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «περί παράτασης θητείας χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων». 

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

8. 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 – και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 
4625/31-08-2019 (ΦΕΚ 139/Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 

11. 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 συμπληρώθηκε και ισχύει. 

12. 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» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

13. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2019) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

14. Το υπ’ αριθ. 202571/18-09-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε για εφαρμογή το υπ’ αριθ. 62936/10-
09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσίευση διατάξεων επί 
θεμάτων οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

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

16. Το αριθ. 8797/06-12-2019 «4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ¨ΙΟΛΑΟΣ¨» 
(ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ).  

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

18. Το αριθμ. 2902/27-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων». 

19. Το αριθ. 2093/23-03-2022 ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Γ.Γ.Π.Π. 
«Πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022».  

20. Το προφορικό (λόγω του επείγοντα χαρακτήρα) αίτημα του Δκτή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Λευκάδας στις 22-08-2022 με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας, περί 
αναγκαιότητας για συνδρομή με μηχανήματα έργου, που αποτυπώθηκε με το αριθ. 1164 
Φ.601.1/23-08-2022 έγγραφο της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λευκάδας (Α.Π. 68358/10036/23-08-2022 δικό 
μας). 

21. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας δεν έχει την δυνατότητα με ίδια μέσα και 
προσωπικό να εκτελέσει τις συγκεκριμένες αναγκαίες εργασίες. 
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22. Την  επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων (υδροφόρες, χωματουργικά, κλπ) της 
αποστολής της Π.Ε. Λευκάδας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων 
Αναγκών). 

23. Την από 22-08-2022 προσφορά του Ασπρογέρακα Νίκου – χωματουργικές εργασίες 
24. Την από 22-08-2022 προσφορά του Λάζαρη Μιχαήλ – χωματουργικές εργασίες 
25. Την ανάγκη υποστήριξης και ενίσχυσης του έργου συναρμόδιων Υπηρεσιών (ΟΤΑ, 

Πυροσβεστική Υπηρεσία) σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές κλπ). 
26. Το γεγονός ότι την 22-08-2022 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην πρώην χωματερή του 

Δήμου Λευκάδας (περιοχή Αλυκές), με αποτέλεσμα η επικινδυνότητα να είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη λόγω σοβαρού επικείμενου κινδύνου αλλά και προστασίας της ζωής & περιουσίας 
των πολιτών.   

27. Το γεγονός ότι, προκύπτει έκτακτη άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη συνδρομής στην 
καταστολή της πυρκαγιάς, 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. Λευκάδας.   

28. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
οικονομικού έτους 2022.   

29. Τις αριθ. 68358/10036/25-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ6017ΛΕ-8ΒΜ) και 68613/10078/23-08-2022 
(ΑΔΑ:ΡΒΦΣ7ΛΕ-ΖΔΑ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που εκδόθηκαν λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης.  

30. Την ανάγκη έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων των παρακάτω δαπανών για την κάλυψη 
αναγκών του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης 
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες), σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση των αριθ. 68358/10036/25-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ6017ΛΕ-8ΒΜ) και 68613/10078/23-08-2022 
(ΑΔΑ:ΡΒΦΣ7ΛΕ-ΖΔΑ) Αποφάσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκαν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης (επείγοντα χαρακτήρα), περί εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου – υδροφόρα οχήματα σε 
έκτακτες ανάγκες), για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι  απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΦΟΡΕ
ΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

27.000,0
0 € 

Δαπάνη μίσθωσης, λόγω έκτακτης ανάγκης, 
ιδιωτικών φορτηγών οχημάτων μετά χώματος, για 
την άμεση εκτέλεση εργασιών μεταφοράς 
χώματος για επιχωμάτωση (φορτοεκφόρτωση – 
μεταφορά – διάστρωση – διαμόρφωση – 
εξυγίανση σημείων),  για την καταστολή & 
επιτήρηση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις 
22-08-2022 στην πρώην χωματερή του Δήμου 
Λευκάδας (περιοχή Αλυκές), προς άρση της 
επικινδυνότητας. 
[κόστος που προέκυψε: 180 δρομολόγια 
φορτηγών μετά χώματος Χ 150 €]. 

2. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

1.860,00 
€ 

Δαπάνη μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων, λόγω 
έκτακτης ανάγκης, για την μίσθωση ενός (1) 
υδροφόρου οχήματος 15 κυβικών, για την άμεση 
εκτέλεση εργασιών μεταφοράς νερού, για την 
καταστολή & επιτήρηση της πυρκαγιάς που 
προκλήθηκε  στις 22-08-2022 στην πρώην 
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χωματερή του Δήμου Λευκάδας (περιοχή Αλυκές), 
προς άρση της επικινδυνότητας. 
[κόστος που προέκυψε: 1 υδροφόρα Χ 30 ώρες Χ 
50 €]. 

 
Συνημμένα: 
1) αριθ. 68358/10036/25-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ6017ΛΕ-8ΒΜ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων    
2) αριθ. 68613/10078/23-08-2022 (ΑΔΑ:ΡΒΦΣ7ΛΕ-ΖΔΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων   
 

   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
(ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε.Λ.)      
   
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΕΝΑΣ 

   
                  
 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
2η Εισήγηση 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2. 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» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του αρθρ. 5 του Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα».   

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/31-08-
2019 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/2019 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’ αριθμ. οικ.75962/31827/03-09-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Π.Ι.Ν. 

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 77884/32717/10-09-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν.» (ΦΕΚ 3492/2019 Β΄).  

10. Το υπ’ αριθμ. 202571/18-09-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε για εφαρμογή το υπ’ αριθ. 62936/10-09-2019 
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έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσίευση διατάξεων επί θεμάτων οικονομικής 
διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ.57611/23146/21-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΖΗ7ΛΕ-63Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων με θέμα: “Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της ΠΙΝ” (ΦΕΚ 3642/τΒ΄/6-8-2021).  

12. Την υπ’ αριθμ. οικ.71535/28859/13-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων «περί παράτασης θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών  και ορισμός νέων 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

13. Την υπ’αριθμ. οικ.76769/31219/29-09-2021  Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών  
Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων καθώς και πρόσθετες 
αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης» (ΦΕΚ 4578/Β’/04-10-2021). 

14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2022.  

15.  Την ανάγκη εξειδίκευσης πιστώσεων των παρακάτω δαπανών, σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικ. Έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Λευκάδας.   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση εξειδίκευσης  πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας, για τις οποίες βεβαιώνεται ότι 
υπάρχουν οι  απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

  
Α/
Α 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΦΟΡΕ
ΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 02073 089900001 2.500,00€ 

Δαπάνη για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών της 
ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Λευκάδας.  

2.  02073 086900001 2.000,00€ 

Δαπάνη για την επιτόπια και απομακρυσμένη 
υποστήριξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού της  ΠΕ Λευκάδας  

 
3. 

02073 123100001 3.000,00€ 

Δαπάνη  για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για 
την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Λευκάδας , των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
και του ΚΕΔΑΣΥ νομού Λευκάδας. 

 

 

 
   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

 
 

  ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΓΛΗΓΟΡΗ 

                                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                    Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
 

                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΕΝΑΣ 
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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 με το N. 4249/2014, ΦΕΚ 73/Α΄.   
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
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» όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. 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 συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/31-
08-2019 (ΦΕΚ 139/Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2019) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

10. Την αριθ. 75962/31827/03-09-2019 (ΦΕΚ 707/Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων». 

11. Την αριθ. οικ. 77884/32717/10-09-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν.» (ΦΕΚ 
3492/Β΄/2019).  

12. Την αριθ. οικ. 71535/28859/13-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ) ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ./17-09-
2021 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «περί παράτασης θητείας χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων». 

13. Το υπ’ αριθ. 202571/18-09-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε για εφαρμογή το υπ’ αριθ. 62936/10-
09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημοσίευση διατάξεων επί 
θεμάτων οικονομικής διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

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

15. Το αριθ. 1016/49/520-α΄/30-08-2022 έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Απολλωνίων, περί 
αναγκαιότητας παρέμβασης προς αποκατάσταση βατότητας του Ε.Ο.Δ. ¨28ο χλμ. Λευκάδας 
– Αγ Πέτρου – Βασιλικής¨ από κατάπτωση βράχων, αδρανών υλικών στο οδόστρωμα.  

16. Το γεγονός ότι την 30/08/2022 λόγω σεισμικής δόνησης, προκλήθηκαν κατολισθητικά 
φαινόμενα, στο Ε.Ο.Δ. ¨28ο χλμ. Λευκάδας – Αγ Πέτρου - Βασιλικής¨ με ενδεχόμενο 
σοβαρού κινδύνου ή ζημίας από την δημόσια κυκλοφορία – αυξημένη επικινδυνότητα. 

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

18. Την  επιτακτική ανάγκη υποστήριξης από μηχ/τα έργων (φορτηγά, χωματουργικά, κλπ) της 
αποστολής της Π.Ε. Λευκάδας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων 
Αναγκών). 

19. Επειδή η δημιουργία του συμβάντος που προέκυψε είναι έκτακτη και απρόβλεπτη, το 
γεγονός ότι προκύπτει έκτακτη άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
βατότητας του Ε.Ο.Δ., καθώς σε περίπτωση μη άρσης της επικινδυνότητας προκαλείται 
σοβαρός κίνδυνος βλάβης της περιουσίας & της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των 

ΑΔΑ: 6Β5Β7ΛΕ-6ΧΖ



 

συμφερόντων της Π.Ε. Λευκάδας (όπως διακοπή κυκλοφορίας, αποκλεισμό πρόσβασης, 
ατυχήματα, προστασία της ζωής & περιουσίας πολιτών κλπ).  

20. Την αυξημένη επικινδυνότητα, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με 
δράσεις για την μείωση του κινδύνου δημόσιας κυκλοφορίας με δυσμενείς επιπτώσεις, η 
οποία σε περίπτωση μη παρέμβασης ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

21. Την έκτακτη, επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη άρσης της επικινδυνότητας, που 
δημιουργήθηκε λόγω της σεισμικής δόνησης στις 30/08/2022, προκειμένου να μην 
δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία. 

22. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
οικονομικού έτους 2022.   

23. Το αριθ. 70264/10318/30-08-2022 πρωτογενές αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης. 
24. Την αριθ. 70080/10304/30-08-2022 (ΑΔΑ:64487ΛΕ-6ΩΦ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  
25. Την ανάγκη έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης ιδιωτικών μηχ/των-οχημάτων 
σε έκτακτες ανάγκες), σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση της αριθ. 70080/10304/30-08-2022 (ΑΔΑ:64487ΛΕ-6ΩΦ) Απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (επείγοντα χαρακτήρα), περί εξειδίκευσης πίστωσης 
για δαπάνες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης ιδιωτικών 
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες), για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι  απαιτούμενες 
πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

1.190,40 
€ 

Δαπάνη μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου, λόγω έκτακτης ανάγκης, για 
άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση φερτών 
υλικών, καθαρισμός οδοστρώματος επί του Ε.Ο.Δ.  
¨28ο χλμ. Λευκάδας – Αγ Πέτρου - Βασιλικής¨. 
[Εργασία μηχ/των που απαιτήθηκε: 
 1 εκσκαφέα (JCB) Χ 8 ώρες, 
 1  φορτηγό 15 κυβικών Χ 12 ώρες και 
 1 BOB CAT Χ 8 ώρες]. 

 
Συνημμένα: 
-  αριθ. 70080/10304/30-08-2022 (ΑΔΑ:64487ΛΕ-6ΩΦ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων    
 
   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
(ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε.Λ.)      
   
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΕΝΑΣ 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ,αναφορικά με την 2η 
εισήγηση πρότεινε την διεξαγωγή διαγωνισμού για τις δαπάνες που αφορούν τους  α/α 1 και 3 και ζήτησε 
περισσότερες προσφορές για την δαπάνη που αφορά τον  α/α 2. 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου    
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
3. Ιωάννης Αρμενιάκος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   
5. Θεόδωρος Χαλικιάς    
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη  
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 τους  αριθ. 68358/10036/25-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ6017ΛΕ-8ΒΜ) και 68613/10078/23-08-2022 
(ΑΔΑ:ΡΒΦΣ7ΛΕ-ΖΔΑ) Αποφάσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκαν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης (επείγοντα χαρακτήρα), περί εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου – υδροφόρα οχήματα σε 
έκτακτες ανάγκες), για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι  απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΦΟΡΕ
ΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

27.000,0
0 € 

Δαπάνη μίσθωσης, λόγω έκτακτης ανάγκης, 
ιδιωτικών φορτηγών οχημάτων μετά χώματος, για 
την άμεση εκτέλεση εργασιών μεταφοράς 
χώματος για επιχωμάτωση (φορτοεκφόρτωση – 
μεταφορά – διάστρωση – διαμόρφωση – 
εξυγίανση σημείων),  για την καταστολή & 
επιτήρηση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις 
22-08-2022 στην πρώην χωματερή του Δήμου 
Λευκάδας (περιοχή Αλυκές), προς άρση της 
επικινδυνότητας. 
[κόστος που προέκυψε: 180 δρομολόγια 
φορτηγών μετά χώματος Χ 150 €]. 

2. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

1.860,00 
€ 

Δαπάνη μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων, λόγω 
έκτακτης ανάγκης, για την μίσθωση ενός (1) 
υδροφόρου οχήματος 15 κυβικών, για την άμεση 
εκτέλεση εργασιών μεταφοράς νερού, για την 
καταστολή & επιτήρηση της πυρκαγιάς που 
προκλήθηκε  στις 22-08-2022 στην πρώην 
χωματερή του Δήμου Λευκάδας (περιοχή Αλυκές), 
προς άρση της επικινδυνότητας. 
[κόστος που προέκυψε: 1 υδροφόρα Χ 30 ώρες Χ 
50 €]. 
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2. Εγκρίνει την   αριθ. 70080/10304/30-08-2022 (ΑΔΑ:64487ΛΕ-6ΩΦ) Απόφαση  Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (επείγοντα χαρακτήρα), περί εξειδίκευσης πίστωσης 
για δαπάνες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας (αποζημίωση χρήσης ιδιωτικών 
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες), για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι  απαιτούμενες 
πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 

02.071 
9784.02.02
2.001.001 

1.190,40 
€ 

Δαπάνη μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου, λόγω έκτακτης ανάγκης, για 
άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση φερτών 
υλικών, καθαρισμός οδοστρώματος επί του Ε.Ο.Δ.  
¨28ο χλμ. Λευκάδας – Αγ Πέτρου - Βασιλικής¨. 
[Εργασία μηχ/των που απαιτήθηκε: 
 1 εκσκαφέα (JCB) Χ 8 ώρες, 
 1  φορτηγό 15 κυβικών Χ 12 ώρες και 
 1 BOB CAT Χ 8 ώρες]. 

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την εξειδίκευση  πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας, για τις οποίες βεβαιώνεται ότι 
υπάρχουν οι  απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

  
Α/
Α 

ΕΙΔΙΚΟ
Σ 

ΦΟΡΕ
ΑΣ 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ  
ΜΕ Φ.Π.Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. 02073 089900001 2.500,00€ 

Δαπάνη για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών της 
ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Λευκάδας.  

2.  02073 086900001 2.000,00€ 

Δαπάνη για την επιτόπια και απομακρυσμένη 
υποστήριξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού της  ΠΕ Λευκάδας  

 
3. 

02073 123100001 3.000,00€ 

Δαπάνη  για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για 
την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Λευκάδας , των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
και του ΚΕΔΑΣΥ νομού Λευκάδας. 

 
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.  
 
Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 731-41/31-08-2022 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

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

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ιωάννης Αρμενιάκος 
 

Γεώργιος Στασινόπουλος 
 

Θεόδωρος Χαλικιάς 
 

Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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