
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 741-41/31-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί λύσης της από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία 
LMNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε,  με αντικείμενο τη διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «AETHER - 
Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, 
ΑΔΑΜ: 22SYMV010234948 2022-03-18) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020,  με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004, ποσού δεκαεννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) όπως ισχύει. 
 
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: 
 
14ο Θέμα: Εισήγηση περί λύσης της από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία LMNT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε,  με αντικείμενο τη διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «AETHER - Alliance 
for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, ΑΔΑΜ: 
22SYMV010234948 2022-03-18) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – 
IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020,  με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004, ποσού δεκαεννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) όπως ισχύει. 
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Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και 
καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου Καποδίστρια, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,  

2. του ν. 4412/2016 (Άρθρο 117) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  
 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

  
10. των άρθρων 5 & 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15 
 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”  
 

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 

16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  
 

17. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  
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18. των διατάξεων της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

19. τον Οδηγό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020  
 

20. την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που έχει δημοσιεύσει η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»   
 

21. την «6th Targeted Call for Strategic Project Proposal» πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
έργων στα πλαίσια του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020.  

 
22. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 196-22/2020 απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 

Νήσων για την 12η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 στην οποία 
περιλαμβάνεται και η αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο AETHER «Alliance for the Effective 
Transnational Handling of Environmental Resources», GR-IT 2014-20».   

 
23. την υπ’ αρ. 123562/20-11-2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Eπενδύσεων 

[ΑΔΑ:ΨΣΓ446ΜΤΛΡ-ΖΡΕ] περί έγκρισης ένταξης του έργου στην ΣΑΕΠ 322/6 του ΠΔΕ 2020.  
 

24. την υπ' αρ. Πρωτ. οικ11932/4593/16-02-2021 [ΑΔΑ:ΨΘΒΡ7ΛΕ-ΦΥΒ] Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου διαχειριστή Έργου 
ΣΑΕΠ3226 AETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources»  

 
25. την υπ’ αρ. οικ11920/4586/16-02-2020 [ΑΔΑ:Ψ6ΧΘ7ΛΕ-3ΟΔ] Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή Έργου AETHER «Alliance for the Effective 
Transnational Handling of Environmental Resources», που χρηματοδοτούνται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 3226. 

 
26. την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί από τους εταίρους του έργου AETHER 

«Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος του INTERREG V-A Greece –Italy 2014-2020.  

 
27. τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο ( 

Puglia Region - ASSET -Regional Strategic Agency for the Eco-Sustanable Development of the 
Territory Puglia Region) για το έργο έργου AETHER και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου « Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».  

 
28. την συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου 

AETHER «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources».  
 

29. το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ-322/6 στην οποία έχει περιληφθεί 
το ανωτέρω έργο με Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004 με προϋπολογισμό 600.000,00€.  

 
30. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  

 
31. την έρευνα αγοράς που έκανε η ομάδα έργου του προγράμματος  

 
32. την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με 

αντικείμενο τη διαχείριση και τον συντονισμό της πράξης: «AETHER - Alliance for the Effective 
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Transnational Handling of Environmental Resources» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020» προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύει με ΑΔΑ 21PROC00901113 2021-08-02 από 30-07-2021  

 
33. τις δύο προσφορές που κατατέθηκαν από τους προσκληθέντες  

 
34. την αξιολόγηση από στελέχη της υπηρεσίας και της ομάδας έργου του προγράμματος, η οποία 

αποτυπώνεται στο από 17 – 8 2021 / πρακτικό  
 

35. την από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη διαχείριση και τον συντονισμό 
της πράξης: «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010234948 2022-03-18) 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τη λύση της από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη διαχείριση και τον 
συντονισμό της πράξης: «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010234948 2022-03-18) σύμβασης για το έργο 
«AETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας  INTERREG  V-A ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 
2020 για την Πράξη με τίτλο «Alliance for Effective Transnational Handling of Environmental Resources – 
AETHER», με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004,  ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφθηκε μεταξύ του 
Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ανάδοχου,  
εταιρεία με την επωνυμία LMNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. η οποία έχει συσταθεί νομίμως, εδρεύει στο 
Βασιλικό Ζακύνθου με Α.Φ.Μ. 801253617 και Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως νόμιμα αυτή εκπροσωπείται από 
τον κ. Παναγιώτη Λυμπερέα. Η εισήγηση περί λύσης της σύμβασης γίνεται λόγω της εκ παραδρομής μη 
έκδοσης απόφασης ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση επιτυχώς της προηγούμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Ο λόγος αυτός καθιστά την σύβαση άκυρη για χορήγηση αμοιβής από τους χρηματικούς 
πόρους που απορρέουν από το εν λόγω πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς 
πρέπει να λυθεί η σύμβαση και να συνάψει η Π.Ι.Ν. νέα σύμβαση με τον Ανάδοχο που μειοδότησε,  
αποκαθιστώντας το πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα.   

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 

                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

                                                        Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
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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 
 
Εγκρίνει τη  λύση της από 31/8/2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη διαχείριση και τον 
συντονισμό της πράξης: «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental 
Resources» (ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7ΛΕ-ΛΧΩ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010234948 2022-03-18) σύμβασης για το έργο 
«AETHER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας  INTERREG  V-A ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 
2020 για την Πράξη με τίτλο «Alliance for Effective Transnational Handling of Environmental Resources – 
AETHER», με κωδικό MIS 5070064 και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260004,  ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση υπογράφθηκε μεταξύ του 
Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ανάδοχου,  
εταιρεία με την επωνυμία LMNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. η οποία έχει συσταθεί νομίμως, εδρεύει στο 
Βασιλικό Ζακύνθου με Α.Φ.Μ. 801253617 και Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως νόμιμα αυτή εκπροσωπείται από 
τον κ. Παναγιώτη Λυμπερέα. Η εισήγηση περί λύσης της σύμβασης γίνεται λόγω της εκ παραδρομής μη 
έκδοσης απόφασης ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση επιτυχώς της προηγούμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Ο λόγος αυτός καθιστά την σύβαση άκυρη για χορήγηση αμοιβής από τους χρηματικούς 
πόρους που απορρέουν από το εν λόγω πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Για τους λόγους αυτούς 
πρέπει να λυθεί η σύμβαση και να συνάψει η Π.Ι.Ν. νέα σύμβαση με τον Ανάδοχο που μειοδότησε,  
αποκαθιστώντας το πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα.   
 
Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΕΚΗ7ΛΕ-Ψ1Μ



 

 
 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 741-41/31-08-2022 
 

……………………………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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