
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 742-41/31-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών - Φυσικών 
Προσώπων) προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, 
χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2022 
 
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 η Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για συμπλήρωση του Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών - Φυσικών 
Προσώπων) προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις 
Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, 
χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2022 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ.  Κωνσταντίνου Ζορμπά, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και 
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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. 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων. 

13. 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»). 

14. Την αριθμ. 8898/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. 

15. 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»). 

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

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

18. Την αριθμ. 717/30-01-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών (Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»). 

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 94193/38327/19-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (ΑΔΑ: 95ΡΧ7ΛΕ-ΝΓΖ). 

20
. 

Την υπ’ αριθμ. 115-06/09-02-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση για 
την έγκριση του Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών - Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση - 
διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας 
(Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, 
παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2022» (ΑΔΑ: 60ΧΩ7ΛΕ-Ν7Χ). 

21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68305/29237/23-08-2022 αίτηση του Βλασσερού Άγγελου του Γεωργίου, 
για εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών. 

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68508/29347/23-08-2022 αίτηση του PUTRO HEKURAN του SADUSH, για 
εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών. 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68697/29447/24-08-2022 αίτηση του NDOCI HIL του PAL, για εγγραφή στο 
Μητρώο Εργοληπτών. 

 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των 
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συνεπειών προς την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας με ιδιωτικούς 
φορείς 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Την έγκριση του Μητρώου Εργοληπτών προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, 
υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα 
γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές 
κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο 
έως 31/12/2022, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Α.Φ.Μ. ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 093640644 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 124367354 ΑΤΟΜΙΚΗ 
3 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 054682190 ΑΤΟΜΙΚΗ 
4 SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 800513840 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
5 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042477652 ΑΤΟΜΙΚΗ 
6 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 165768001 ΑΤΟΜΙΚΗ 
7 Π. ΣΑΜΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 082380142 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
8 ΛΟΥΒΡΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042476618 ΑΤΟΜΙΚΗ 
9 ΣΓΟΥΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 037753828 ΑΤΟΜΙΚΗ 

10 ΜΙΑΡΗΣ ΑΡΣ. ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 072822715 ΑΤΟΜΙΚΗ 
11 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 038262195 ΑΤΟΜΙΚΗ 
12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Η. ΘΩΜΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100534467 ΑΤΟΜΙΚΗ 
13 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 050725559 ΑΤΟΜΙΚΗ 
14 ΔΕΛΛΗΣ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042589373 ΑΤΟΜΙΚΗ 
15 ΡΕΫΜΟΝΔΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 800418234 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
16 ΜΑΥΡΩΝΑΣ  ΑΘ. & ΓΚΙΟΚΑΣ 

Π. ΕΕ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 801510663 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. 
ΑΛΕΞΙΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 114630050 ΑΤΟΜΙΚΗ 

18 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 114610492 ΑΤΟΜΙΚΗ 
19 ΜΑΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 801028094 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
20 ΠΟΛΥΖΟΣ  ΛΑΜΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 052991359 ΑΤΟΜΙΚΗ 
21 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 

ΕΥΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 059133780 ΑΤΟΜΙΚΗ 

22 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 162751050 ΑΤΟΜΙΚΗ  

23 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 052886338 ΑΤΟΜΙΚΗ  

24 ΒΛΑΣΣΕΡΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 059681065 ΑΤΟΜΙΚΗ  
25 PUTRO HEKURAN Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 131159280 ΑΤΟΜΙΚΗ  
26 NDOCI HIL Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 107123640 ΑΤΟΜΙΚΗ  

 
Ο εν λόγω Πίνακας είναι δυνατόν να συμπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους, κατόπιν 
νεότερης έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

2. Την έγκριση των κάτωθι Όρων: 
  

i. Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε 
περιοχή ευθύνης της Π. Ε. Κέρκυρας τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022, από την Πολιτική 
Προστασία Π.Ε. Κέρκυρας με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. 
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία. Τα 
μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος, την ένταση και έκταση του συμβάντος, 
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γεγονότος, φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κέρκυρας. 

ii. Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε συμβάν - φυσική καταστροφή – 
απρόβλεπτου γεγονότος, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος, διάρκεια και εξέλιξη, η εξεύρεση 
οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την 
περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων (βάση των δηλώσεών τους). 

iii. Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα. 
iv. Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και 

προσωπικού που ορίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. (αρ. Αποφ. 1169-54/17-
11-2021). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 
1. Διαμορφωτήρας γαιών (Grader) 65 €/ΩΡΑ 
2. Φορτωτής (έως 200 ΗΡ) 60 €/ΩΡΑ 
3. Προωθητήρας γαιών (έως 200 ΗΡ) 75 €/ΩΡΑ 
4. Εκσκαφέας γαιών (JCB) 55 €/ΩΡΑ 
5. Εκσκαφέας γαιών περιστρεφόμενος 70 €/ΩΡΑ 
6. Πλατφόρμα μεταφοράς οχημάτων έως 8 m 90 €/ΩΡΑ 
7. Φορτωτάκι 55 ίππων (BOB CAT) 35 €/ΩΡΑ 
8. Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου μέχρι 15 tn 50 €/ΩΡΑ 
9. Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου μέχρι 10 tn 40 €/ΩΡΑ 

10. Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού μέχρι 6 tn 45 €/ΩΡΑ 
11. Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού από 6 tn μέχρι 20 tn 50 €/ΩΡΑ 
12. Καλαθοφόρο όχημα 60 €/ΩΡΑ 
13. Τηλεσκοπικός γερανός έως 50 τόνους 35 €/ΩΡΑ 
14. Τηλεσκοπικός γερανός έως 100 τόνους 45 €/ΩΡΑ 
15. Μηχάνημα απόφραξης 60 €/ΩΡΑ 
16. Αλατοδιανομέας - Εκχιονιστικό 50 €/ΩΡΑ 
17. Λεωφορείο (50 θέσεων) 50 €/ΩΡΑ 
18. Μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) 25 €/ΩΡΑ 
19. Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) 40 €/ΩΡΑ 
20. Μηχανικός καταστροφέας 40 €/ΩΡΑ 
21. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας έως 2 ιντσών   6 €/ΩΡΑ 
22. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας 2 έως 4 ιντσών   8 €/ΩΡΑ 
23. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας 6 έως 8 ιντσών 11 €/ΩΡΑ 
24. Ψεκαστικό μηχάνημα 25 €/ΩΡΑ 
25. Χορτοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με ειδικευμένο εργάτη 20 €/ΩΡΑ 
26. Εργάτης ανειδίκευτος 15 €/ΩΡΑ 

 
(Οι τιμές μίσθωσης υπηρεσιών κινούνται εντός των πλαισίων τιμολόγησης προσφοράς 
συνήθους εργασίας). 

v. Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και νόμιμες κρατήσεις (εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ), εκτός του ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή 
οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος. 

vi. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα & μηχανήματα έργου και το 
προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν 
άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, γ) κατ’ 
αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών, δ) 
για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί. 

vii. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Κέρκυρας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, 
μηχανημάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά 
(τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) που υποχρεούνται να προσκομίσουν 
(σε τυχόν συνεργασία). 

viii. Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της 
συνεργασίας. 
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ix. Οι ανάδοχοι που θα ενεργοποιούνται θα επιλέγονται, εκτός της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς (αν υπάρξει), αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια 
της φυσικής καταστροφής, η εμπειρία, αξιοπιστία και κριτήρια δυνατότητας καλής και έγκαιρης 
εκτέλεσης υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών), καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του συμβάντος (συγκεκριμένο σημείο, χρόνος επέμβασης, αυξημένη 
επικινδυνότητα, λοιποί επαγόμενοι κίνδυνοι, διαθεσιμότητα ενδιαφερομένων κλπ). 

x.  Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία θα αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Υπουργεία, 
Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των 
ενδιαφερομένων με την Π.Ε. Κέρκυρας. 

xi. Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών 
καταστροφών και πάντα σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ίδια μέσα και 
προσωπικό από το φορέα μας, προβλέπεται από το Ν. 3013/2002, το Ν. 3852/2010, καθώς 
και από εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

xii. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. 

xiii. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία. 
xiv. Με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας, καταρτίζεται Μητρώο 

(πίνακας ενδιαφερομένων) έως 31/12/2022, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές - τεχνολογικές καταστροφές (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) στην περιοχή 
ευθύνης της Π.Ε. Κέρκυρας και εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Π.Ι.Ν. 

xv. Η σύναψη σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται 
από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της 
αίρεσης), (αρθ. 201 Α.Κ.). 

xvi. Το ανωτέρω Μητρώο, εφόσον παρουσιασθεί σχετικό ενδιαφέρον, είναι δυνατόν να 
συμπληρώνεται με νέους ενδιαφερόμενους προς επικαιροποίηση - διεύρυνση, κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Ο.Ε. για όλο το χρονικό διάστημα από την κατάρτισή του μέχρι 
31/12/2022. 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ 
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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 
 
1.Εγκρίνει το  Μητρώο Εργοληπτών προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και 
προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές 
καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2022, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
Πίνακα: 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Α.Φ.Μ. ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 093640644 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 124367354 ΑΤΟΜΙΚΗ 
3 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 054682190 ΑΤΟΜΙΚΗ 
4 SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 800513840 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
5 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042477652 ΑΤΟΜΙΚΗ 
6 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 165768001 ΑΤΟΜΙΚΗ 
7 Π. ΣΑΜΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 082380142 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
8 ΛΟΥΒΡΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042476618 ΑΤΟΜΙΚΗ 
9 ΣΓΟΥΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 037753828 ΑΤΟΜΙΚΗ 

10 ΜΙΑΡΗΣ ΑΡΣ. ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 072822715 ΑΤΟΜΙΚΗ 
11 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 038262195 ΑΤΟΜΙΚΗ 
12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Η. ΘΩΜΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 100534467 ΑΤΟΜΙΚΗ 
13 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 050725559 ΑΤΟΜΙΚΗ 
14 ΔΕΛΛΗΣ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 042589373 ΑΤΟΜΙΚΗ 
15 ΡΕΫΜΟΝΔΟΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 800418234 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
16 ΜΑΥΡΩΝΑΣ  ΑΘ. & ΓΚΙΟΚΑΣ 

Π. ΕΕ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 801510663 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

17 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. 
ΑΛΕΞΙΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 114630050 ΑΤΟΜΙΚΗ 

18 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 114610492 ΑΤΟΜΙΚΗ 
19 ΜΑΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 801028094 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
20 ΠΟΛΥΖΟΣ  ΛΑΜΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 052991359 ΑΤΟΜΙΚΗ 
21 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 

ΕΥΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 059133780 ΑΤΟΜΙΚΗ 

22 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 162751050 ΑΤΟΜΙΚΗ  

23 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 052886338 ΑΤΟΜΙΚΗ  

24 ΒΛΑΣΣΕΡΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ  Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 059681065 ΑΤΟΜΙΚΗ  
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25 PUTRO HEKURAN Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 131159280 ΑΤΟΜΙΚΗ  
26 NDOCI HIL Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 107123640 ΑΤΟΜΙΚΗ  

 
Ο εν λόγω Πίνακας είναι δυνατόν να συμπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Έτους, κατόπιν νεότερης 
έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
2.Εγκρίνει τους κάτωθι Όρους: 

  
xvii. Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή 

ευθύνης της Π. Ε. Κέρκυρας τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022, από την Πολιτική Προστασία Π.Ε. 
Κέρκυρας με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία. Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται 
ανάλογα με το είδος, την ένταση και έκταση του συμβάντος, γεγονότος, φυσικής καταστροφής και 
πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κέρκυρας. 

xviii. Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε συμβάν - φυσική καταστροφή – απρόβλεπτου 
γεγονότος, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος, διάρκεια και εξέλιξη, η εξεύρεση οχημάτων, 
μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα 
αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων (βάση των δηλώσεών τους). 

xix. Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα. 
xx. Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και 

προσωπικού που ορίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. (αρ. Αποφ. 1169-54/17-11-
2021). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 
1. Διαμορφωτήρας γαιών (Grader) 65 €/ΩΡΑ 
2. Φορτωτής (έως 200 ΗΡ) 60 €/ΩΡΑ 
3. Προωθητήρας γαιών (έως 200 ΗΡ) 75 €/ΩΡΑ 
4. Εκσκαφέας γαιών (JCB) 55 €/ΩΡΑ 
5. Εκσκαφέας γαιών περιστρεφόμενος 70 €/ΩΡΑ 
6. Πλατφόρμα μεταφοράς οχημάτων έως 8 m 90 €/ΩΡΑ 
7. Φορτωτάκι 55 ίππων (BOB CAT) 35 €/ΩΡΑ 
8. Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου μέχρι 15 tn 50 €/ΩΡΑ 
9. Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου μέχρι 10 tn 40 €/ΩΡΑ 

10. Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού μέχρι 6 tn 45 €/ΩΡΑ 
11. Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού από 6 tn μέχρι 20 tn 50 €/ΩΡΑ 
12. Καλαθοφόρο όχημα 60 €/ΩΡΑ 
13. Τηλεσκοπικός γερανός έως 50 τόνους 35 €/ΩΡΑ 
14. Τηλεσκοπικός γερανός έως 100 τόνους 45 €/ΩΡΑ 
15. Μηχάνημα απόφραξης 60 €/ΩΡΑ 
16. Αλατοδιανομέας - Εκχιονιστικό 50 €/ΩΡΑ 
17. Λεωφορείο (50 θέσεων) 50 €/ΩΡΑ 
18. Μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) 25 €/ΩΡΑ 
19. Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) 40 €/ΩΡΑ 
20. Μηχανικός καταστροφέας 40 €/ΩΡΑ 
21. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας έως 2 ιντσών   6 €/ΩΡΑ 
22. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας 2 έως 4 ιντσών   8 €/ΩΡΑ 
23. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου αντλίας 6 έως 8 ιντσών 11 €/ΩΡΑ 
24. Ψεκαστικό μηχάνημα 25 €/ΩΡΑ 
25. Χορτοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με ειδικευμένο εργάτη 20 €/ΩΡΑ 
26. Εργάτης ανειδίκευτος 15 €/ΩΡΑ 
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(Οι τιμές μίσθωσης υπηρεσιών κινούνται εντός των πλαισίων τιμολόγησης προσφοράς συνήθους 
εργασίας). 

xxi. Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και νόμιμες κρατήσεις (εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ), εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του 
μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή 
μηχανήματος. 

xxii. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα & μηχανήματα έργου και το 
προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα 
μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, γ) κατ’ 
αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών, δ) για 
την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

xxiii. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Κέρκυρας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, 
μηχανημάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, 
φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) που υποχρεούνται να προσκομίσουν (σε τυχόν 
συνεργασία). 

xxiv. Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της 
συνεργασίας. 

xxv. Οι ανάδοχοι που θα ενεργοποιούνται θα επιλέγονται, εκτός της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς (αν υπάρξει), αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της 
φυσικής καταστροφής, η εμπειρία, αξιοπιστία και κριτήρια δυνατότητας καλής και έγκαιρης 
εκτέλεσης υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών), καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του συμβάντος (συγκεκριμένο σημείο, χρόνος επέμβασης, αυξημένη επικινδυνότητα, 
λοιποί επαγόμενοι κίνδυνοι, διαθεσιμότητα ενδιαφερομένων κλπ). 

xxvi.  Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία θα αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Υπουργεία, 
Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των 
ενδιαφερομένων με την Π.Ε. Κέρκυρας. 

xxvii. Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών 
καταστροφών και πάντα σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ίδια μέσα και 
προσωπικό από το φορέα μας, προβλέπεται από το Ν. 3013/2002, το Ν. 3852/2010, καθώς και 
από εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

xxviii. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. 

xxix. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία. 
xxx. Με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας, καταρτίζεται Μητρώο (πίνακας 

ενδιαφερομένων) έως 31/12/2022, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές - 
τεχνολογικές καταστροφές (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. 
Κέρκυρας και εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Π.Ι.Ν. 

xxxi. Η σύναψη σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από 
γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης), 
(αρθ. 201 Α.Κ.). 

xxxii. Το ανωτέρω Μητρώο, εφόσον παρουσιασθεί σχετικό ενδιαφέρον, είναι δυνατόν να συμπληρώνεται 
με νέους ενδιαφερόμενους προς επικαιροποίηση - διεύρυνση, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ο.Ε. 
για όλο το χρονικό διάστημα από την κατάρτισή του μέχρι 31/12/2022. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 742-41/31-08-2022 
 

……………………………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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