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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ               ΚΕΡΚΥΡΑ,    31  / 07 /2015                                
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 71554 /58 
 
 
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι 

παρακάτω περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν στην 27η Τακτική Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., την  28η  Ιουλίου 2015 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.  27/28-07-2015 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση του 26oυ/21-07-2015 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή επικύρωσε το 26ο πρακτικό της από 
21-07-2015 Συνεδρίασής της.  Αρ. Αποφ. 513-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – 
εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή  αποφάσισε την έγκριση έκθεσης 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015. Αρ. Αποφ. 514-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την 
διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 515-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την 
διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Αρ. Αποφ. 516-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την 
διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Αρ. Αποφ. 517-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.  Αρ. Αποφ. 518-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. 
Κέρκυρας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την 
διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας. Αρ. Αποφ. 519-27/28-07-
2015 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. 
Λευκάδας. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.  Αρ. Αποφ. 520-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. 
Ζακύνθου. 
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Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποσύρει το θέμα λόγω μη 
κατάθεσης εισήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία.  Αρ. Αποφ. 521-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την 
διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 
522-27/28-07-2015 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, της με αριθ.πρωτ. Διακήρυξης οικ. 43352/6768/8-05-
2015» (εκποίηση ακινητοποιημένων μηχανημάτων Π.Ε Λευκάδας). 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση παράτασης 
καταβολής του τιμήματος, ποσού 5.010,00€ έως την 15η  Σεπτεμβρίου 2015 λόγω της τραπεζικής 
αργίας και των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές σύμφωνα και με τις αναφερόμενες στο 
σκεπτικό ΠΝΠ και Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Αρ. Αποφ. 523-27/28-07-2015 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 12ο: Ορθή επανάληψη της επαναδιακήρυξης του ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου της Φιλαρμονικής Άνω 
Κορακιάνας» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (58.294,05  €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως 
προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της ορθής 
επανάληψης της επαναδιακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια 
εξοπλισμού του κτιρίου της Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας» στο πλαίσιο του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (58.294,05  €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών από 20/08/2015 σε 31/08/2015 και την ημερομηνία αποσφράγισης αντί της 
21/08/2015 σε 01/09/2015.  Αρ. Αποφ. 524-27/28-07-2015 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφή προσφοράς που κατατέθηκε για τον ηλεκτρονικό ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό που αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας «΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄, που αποτελεί 
το 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο υποέργο της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης 
προσφορών. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της 
επιστροφής της προφοράς του συμμετέχοντος Ιωάννη Λουϊζου, εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία «SPECTRAtech A.E.», διότι εκ παραδρομής δεν επισυνάφθηκαν κάποια 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά στον ηλεκτρονικό φάκελο, προκειμένου να την 
υποβάλει εκ νέου και την αλλαγή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, 
αντί της 3ης Αυγούστου 2015 στο ορθό 4η Αυγούστου και ώρα 08.00. Αρ. Αποφ. 525-27/28-07-
2015 
 
Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 2ης Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθ.πρωτ. 
Διακήρυξης οικ. 53526/8374/ 05-06-2015. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της 2ης 
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 
και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η  7η 
Αυγούστου 2015  και ώρα 17.00’ και ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών ορίζεται η 13η  Αυγούστου 2015 και ώρα 12.00’.  Αρ. Αποφ. 526-27/28-07-2015 
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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο 
στεγάζεται η Π.Ε. Ιθάκης. 
Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της 
παράτασης της υπ’αριθ. 58232/16545/21.07.2014 τροποποιητικής σύμβασης μίσθωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 242/1996, ακινήτου ιδιοκτησίας εκμισθωτών Κουβαρά 
Άγγελου και Κουβαρά Βασιλικής επί της παραλιακής οδού Γ. Γράτσου στην Ιθάκη, για τις ανάγκες 
στέγασης της Π.Ε. Ιθάκης, με το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι τα χίλια εκατόν εβδομήντα δύο 
ευρώ (1.172,00€) κατά τρεις (3) μήνες, αρχόμενη από 01.08.2015 και λήγουσα την 31.10.2015, ή 
έως την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού.  Αρ. Αποφ. 527-27/28-07-2015 
 
 
 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
    
 

                                                              ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


