
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 ΚΕΡΚΥΡΑ  14    Οκτωβρίου   2015 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Των  θεμάτων  που  συζητήθηκαν  κατά  την  19η συνεδρίαση  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων, στις 11 Οκτωβρίου 2015  ημέρα   Σάββατο  και ώρα 
10:00  στο  Δήμο Μεγανησίου. 

ΘΕΜΑ  1o  E.Η.Δ:  Εισήγηση  για  ορισμό  εκπροσώπων  Κ.Ε.Π.  των 
προγραμματικών  συμβάσεων  του  έργου  ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ  ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων   αποφάσισε  ομόφωνα  την  έγκριση  για  την  σύσταση  Κοινής  Επιτροπής 
Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), ‘όπως ορίζεται στην εισήγηση και τον ορισμό των μελών 
που θα εκπροσωπούν την ΠΙΝ σε αυτήν ως εξής: 

• Για  την  Π.Ε.  Κέρκυρας  τον  περιφερειακό  σύμβουλο  κ.  Σπυρίδωνα 
Βλαχόπουλο  ως  Πρόεδρο  και  τον  κ.  Παναγιώτη  (Τάκης)  Μεταλληνός  ως 
μέλος. 

• Για την Π.Ε. Ζακύνθου τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Διονύσιο Μπάστα ως 
πρόεδρο 

• Για  την  Π.Ε.  Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης   τον  περιφερειακό  σύμβουλο  κ. 
Σπυρίδωνα Τσιντήλα ως πρόεδρο και τον περιφερειακό σύμβουλο Ευστάθιο – 
Σωτήριο Κουρή ως μέλος.

• Για  την  Π.Ε  Λευκάδας  τον  περιφερειακό  σύμβουλο  Σταύρο  Γρηγόρη  ως 
πρόεδρο και την κ. Λουκία Καττωπόδη ως μέλος. 

Αρ. αποφ.: 174 -19/2015

ΘΕΜΑ  2o  E.Η.Δ:  Αντίδραση  για  κατεδάφιση  των  εξεδρών  και  ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

• Επικαιροποιεί την αριθμ.98-11/2015 απόφασή του Περιφερειακού Συμβουλίου 
• Ζητά   να   αναβληθεί   η  εφαρμογή  της   απόφασης   κατεδάφισης  και  να 

συντονιστεί  η  Περιφέρεια   με  τις  ενέργειες  του  Δήμου  με  κατεύθυνση  να 
απαιτήσει  νομοθετική  ρύθμιση  που  να  επιλύει  οριστικά  το  ζήτημα  στην 
κατεύθυνση της αδειοδότησης λειτουργίας τους μετά από μελέτη χωροθέτησης 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Ζητά  να  μεταφερθεί  η  αρμοδιότητα  για  την  λειτουργία  των  εξεδρών  στην 
Αυτοδιοίκηση.  
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• Ζητά να συναντηθούν ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και οι Βουλευτές της 
Περιφέρειας με τον Υπουργό για το συγκεκριμένο θέμα.

  
Αρ. αποφ.:175-19/2015

ΘΕΜΑ  3o  Η.Δ:  Εξειδίκευση  και  επαναβεβαίωση  της  αντίθεσης  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου στις  ιδιωτικοποιήσεις  της δημόσιας περιουσίας και 
των υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε κατά πλειοψηφία, ως η αναρτημένη εισήγηση με την προσθήκη ότι 
η πάγια θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι οι εκτάσεις και οι υποδομές όλης της 
Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  πρέπει  να  παραμείνουν  ως  δημόσια  περιουσία  και  να 
αποδοθούν  για  χρήση  και  εκμετάλλευση,  σεβόμενη  απόλυτα  το  περιβάλλον  στην 
τοπική κοινωνία. 
Αρ. αποφ.:176-19/2015

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ¨Παραχώρηση χρήσης 
φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων¨ μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων  Νήσων  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλληνίας  και  Δήμου  Κεφαλονιάς, 
(σχετ.:  αρ.  αποφ.  165-17/2015/29-08-2015  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων 
Νήσων). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  ομόφωνα,  την  τροποποίηση Προγραμματικής  Σύμβασης 
¨Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων¨ μεταξύ 
της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλληνίας  και  Δήμου 
Κεφαλονιάς, (σχετ.:  αρ. αποφ. 165-17/2015/29-08-2015 Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων), ως η αναρτημένη εισήγηση.
Αρ. αποφ.:177-19/2015

ΘΕΜΑ 5o Η.Δ: Αναμόρφωση κατανομής ποσού χρηματοδότησης για συντηρήσεις 
αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας της ΣΑΕΠ 522 έτους 2015.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων   αποφάσισε   κατά  πλειοψηφία,  την  αναμόρφωση  κατανομής  ποσού 
χρηματοδότησης  για  συντηρήσεις  αντιπλημμυρικών  έργων  Π.Ε.  Κεφαλληνίας  της 
ΣΑΕΠ 522 έτους 2015,ως η αναρτημένη εισήγηση με την απαλοιφή της παραγράφου 4 
και την τροποποίηση των ποσών στην παράγραφο 3.
Αρ. αποφ.:178-19/2015

ΘΕΜΑ  6o  Η.Δ:  Έγκριση  Σύμβασης  Διαβαθμικής  Συνεργασίας  Διάθεσης 
δασοτεχνικού προσωπικού, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(Π.Ε. Κεφ/νιας) 
Και  Δήμου  Ζακύνθου  για  την  υλοποίηση  του  έργου  :  ¨Μελέτη  και  εκτέλεση 
δημοσίων  δασοτεχνικών  έργων  δασικής  οδοποιίας  μεταξύ  Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων  (Π.Ε.  Κεφαλληνίας)  με  το  (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ)  για  τη  βελτίωση  βατότητας 
δασικής οδού Γ΄ Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου¨.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων   αποφάσισε   ομόφωνα,  την  έγκριση  έγκριση  Σύμβασης  Διαβαθμικής 
Συνεργασίας  Διάθεσης  δασοτεχνικού  προσωπικού,  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων(Π.Ε. Κεφ/νιας) Και Δήμου Ζακύνθου για την υλοποίηση του έργου : ¨Μελέτη 
και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας) με το (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ) για τη βελτίωση βατότητας 
δασικής οδού Γ΄ Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου¨, ως η αναρτημένη εισήγηση.
Αρ. αποφ.:179-19/2015

ΘΕΜΑ 7o Η.Δ: Αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες στην Κεφαλονιά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  ομόφωνα, τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από 
τις πλημμύρες στην Κεφαλονιά, ως η διαμορφωθείσα εισήγηση.
Αρ. αποφ.:180-19/2015

ΘΕΜΑ  8o  Η.Δ:  Καθορισμός  ειδικοτήτων  του  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε   ομόφωνα,  τον καθορισμό των τριών (3)  ατόμων,  προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε με την αριθμ. 
Πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΡ./84/20607/29-7-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ¨Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα¨(ΦΕΚ 280 /Α)  ως εξής : 

•  Έναν υπάλληλο Δ.Ε. Τεχνικών Πορθμείων για την Π.Ε. Λευκάδας
•  Έναν υπάλληλο Δ.Ε. Χειριστή Μηχανημάτων για την Π.Ε. Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης
• Έναν υπάλληλο Π.Ε. Οικονομικού για την Π.Ε. Κέρκυρας

Αρ. αποφ.:181-19/2015

ΘΕΜΑ 9o Η.Δ: Καθορισμός ποσού αποζημίωσης ακινήτου
      ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων   αποφάσισε   ομόφωνα,  τον  καθορισμό  ποσού  αποζημίωσης  ακινήτου  ως  η 
αναρτημένη εισήγηση.
Αρ. αποφ.:182-19/2015

     ΘΕΜΑ  10o  Η.Δ:  Θέσπιση  χορηγίας  για  φοίτηση  ΡΟΜΑ  στη  Γ΄  βάθμια 
εκπαίδευση.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  ομόφωνα την θέσπιση χορηγίας για φοίτηση ΡΟΜΑ στη Γ΄ βάθμια 
εκπαίδευση, ως η διαμορφωθείσα εισήγηση.
Αρ. αποφ.:183-19/2015
                                                                                
  ΘΕΜΑ 11o Η.Δ: Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε. .
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων   αποφάσισε   κατά  πλειοψηφία  τον  ορισμό  του  περιφερειακού  συμβούλου  κ. 
Διονύσιου Στραβοράβδη  ως εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε. .
Αρ. αποφ.:184-19/2015                            
                                         

  ΘΕΜΑ 12o Η.Δ: Ανακήρυξη του 2017 ως έτους Σαμάρα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  ομόφωνα την ανακήρυξη του έτους 2017 ως έτους Σαμάρα με αφορμή 
τους   Ολυμπιακούς  Αγώνες  να  οργανωθεί  μουσική  εκδήλωση  διεθνούς  προβολής  του 
Ολυμπιακού Ύμνου συνδεδεμένη με την τελετή έναρξης των αγώνων.
 Αρ. αποφ.:185-19/2015                            

ΘΕΜΑ 13o Η.Δ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  της Π.Ι.Ν. – Π.Α.Ο 
Κορακιάνας με τίτλο : Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 2015.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  της 
Π.Ι.Ν. – Π.Α.Ο Κορακιάνας με τίτλο : Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 2015, ως η 
αναρτημένη εισήγηση.
 Αρ. αποφ.:186-19/2015 

3



ΘΕΜΑ 14o Η.Δ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  της Π.Ι.Ν. –Ν.Α.Ο.Κ. 
με τίτλο : Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων αθλητικών εγκαταστάσεων 2015.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων  αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  της 
Π.Ι.Ν. –Ν.Α.Ο.Κ. με τίτλο : Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων 2015, ως η αναρτημένη 
εισήγηση.
 Αρ. αποφ.:187-19/2015   

                          
                                                                          
                                                                          
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                     ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ                               

                                                                               ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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