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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Κέρκυρα  20  Μαρτίου   2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 5η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων στις 17 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 στην Κέρκυρα. 
 
 
ΘΕΜΑ 1o  Ε.Η.Δ: Συμμετοχή της ΠΙΝ στο πρόγραμμα LIFE AdaptInGR στον τομέα 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της ΠΙΝ στο πρόγραμμα LIFE 
AdaptInGR στον τομέα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή , ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 35-5/2018  
 
ΘΕΜΑ 2o  Ε.Η.Δ:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. 
Ζακύνθου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία:  

 Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ζακύνθου και 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και  του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. 

 Ορίζει εκπρόσωπο στην κοινή  επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριο Νιοτόπουλο με αναπληρωτή του 
τον Δημήτιο Γιαννούλη, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Δ/ντη της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ζακύνθου. 

Αρ. αποφ.: 36-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 3o  Ε.Η.Δ: Πρόσληψη δύο (2) χειριστών μηχανήματος έργου στην Π.Ε. Κέρκυρας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) χειριστών 
μηχανήματος έργου στην Π.Ε. Κέρκυρας, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 37-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 4o  Ε.Η.Δ: Απαγόρευση στάθμευσης επαρχιακού δρόμου εντός οικισμού Φρυνίου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα την απαγόρευση στάθμευσης επαρχιακού δρόμου εντός 
οικισμού Φρυνίου ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 38-5/2018 
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ΘΕΜΑ 5o  Η.Δ: Επικύρωση των πρακτικών της 10ης, 11ης, 12ης , 13ης , 14ης  και 15ης 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επικύρωση των πρακτικών της 10ης, 11ης, 12ης , 
13ης , 14ης  και 15ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
Αρ. αποφ.: 39-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 6o  Η.Δ: Συνένωση Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 
Προοπτικές για το μέλλον. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
 
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών 
του και αφού άκουσε και μελέτησε τις απόψεις των εκπροσώπων των δήμων Κεφαλονιάς, 
Λευκάδας, Ζακύνθου σχετικά με την προωθούμενη ενοποίηση του χώρου της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

 Η διαδικασία της ενοποίησης του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα και στο Ιόνιο μπορεί να έχει προοδευτικό χαρακτήρα μόνον και εφόσον 
εδράζεται σε συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπηρετεί τις ανάγκες αλλά και τις 
προοπτικές στην επιστήμη, την έρευνα, την παραγωγή ιδεών και καινοτομιών και 
ιδίως την ικανοποίηση των ευρύτερων λαϊκών αναγκών μέσω της διασύνδεσης του 
Πανεπιστημίου με την κοινωνική πραγματικότητα. 

 Εν προκειμένω, η προοπτική της ενοποίησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά θετική στο βαθμό που τα 
ακαδημαϊκά κριτήρια λειτουργήσουν σε συνδυασμό με άλλα προφανή δεδομένα 
και χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν και εν πολλοίς καθορίζουν την εικόνα των 
νησιών του Ιονίου, όπως είναι α) η τοπικότητα- νησιωτικότητα και β) η ενίσχυση 
της συνοχής 

 Η ενοποίηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων παρέχει την 
ευκαιρία μιας νέας αρχής και βιώσιμης προοπτικής για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
τη δυνατότητα της περαιτέρω ανάπτυξής του. 
Αυτός είναι ο δρόμος που αναφέρεται εξάλλου ως πρόβλεψη στο διάταγμα ίδρυσής 
του στο ΠΔ 83/1984, ότι δηλαδή «μπορεί να ορίζεται η  έδρα επιμέρους  
Πανεπιστημιακών μονάδων και λειτουργιών σε άλλες πόλεις». 
Είναι ο δρόμος που ακολούθησαν , χωρίς προβλήματα, τα άλλα δυο Πανεπιστήμια 
της χώρας που συνιδρύθηκαν με τις ίδιες  διατάξεις του ιδίου ΠΔ 83/1984, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Το πρώτο αναπτύσσεται σε 5 πόλεις με 6 Σχολές  και 18 Τμήματα και το δεύτερο, 
που μάλιστα προσιδιάζει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω των γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών αναπτύσσεται σε 6 νησιά με 5 Σχολές και 17 Τμήματα.  
Αβίαστα προκύπτει το δικό μας αίτημα και όρος  να δημιουργηθεί τουλάχιστον μια 
Πανεπιστημιακή Σχολή σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα νησιά, εκτός από τις 
υπάρχουσες ήδη στην έδρα του Πανεπιστημίου.  Σε αυτό να ληφθούν υπόψιν οι 
θέσεις και αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και των τοπικών φορέων. 
Η Περιφέρεια ιονίων Νήσων έχει προ πολλού αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και 
αλληλεγγύης με τα δυο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, με ειδική 
προγραμματική συμφωνία όσο και με απτές πράξεις που στηρίζουν την κοινή 
πορεία για την ωφέλεια της Ιονίου Περιφέρειας και των κατοίκων της. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με βάση τις παραπάνω θέσεις, θα 
συμβάλλει από τη θέση του στην ανάγκη που υπάρχει για δημιουργία ενός ισχυρού 
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και βιώσιμου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα συνεχίσει την πορεία της 
Ιονίου Ακαδημίας, που θα λειτουργήσει υπηρετώντας την πρόοδο και την ευημερία 
της Περιφέρειας και των πολιτών. 

Αρ. αποφ.: 40-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 7o  Η.Δ: 2η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 2η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης 2018, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 41-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 8o  Η.Δ: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την  3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 42-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 9o  Η.Δ: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 238-25/2016 απόφασης Π.Σ. για τη 
συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) ως προς 
την αντικατάσταση ενός μέλους. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα  εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 238-25/2016 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων ως προς την  αντικατάσταση της 
κας Χριστίνας Μπενέκη από τον κο Νικόλαο Κοψαχείλη Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ως η εισήγηση.  
Αρ. αποφ.: 43-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 10o  Η.Δ: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του 
Δήμου Ιθάκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την «υλοποίηση προγράμματος έργου 
για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία και συντήρηση των αρχαίων μνημείων 
στον αρχαιολογικό χώρο της σχολής Ομήρου – Αγίου Αθανασίου βορείου Ιθάκης, δια 
έργων καθαρισμού, συντήρησης, σχεδίασης, φωτογράφισης, καταγραφής και 
αρχειοθέτησης σε η/υ των ευρημάτων αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ιθάκη.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε  ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Ιθάκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την 
«υλοποίηση προγράμματος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία και 
συντήρηση των αρχαίων μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της σχολής Ομήρου – Αγίου 
Αθανασίου βορείου Ιθάκης, δια έργων καθαρισμού, συντήρησης, σχεδίασης, 
φωτογράφισης, καταγραφής και αρχειοθέτησης σε η/υ των ευρημάτων αρχαιολογικών 
ανασκαφών στην Ιθάκη, ως η εισήγηση.   
Αρ. αποφ.: 44-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 11o  Η.Δ.: Ανανέωση της από 26-01-2016 Προγραμματικής Σύμβασης με το 
Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:  

 την ανανέωση της από 26-01-2016 Προγραμματικής Σύμβασης με το Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015», ως προς την διάρκεια και την επικαιροποίηση της 
μελέτης.  

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο « 
Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015» μεταξύ των συμβαλλομένων: 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και Ναυτικού 
Ομίλου Κέρκυρας.   

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

Αρ. αποφ.: 45-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 12o  Η.Δ:  Ανανέωση της από 26-01-2016 Προγραμματικής Σύμβασης με τον 
Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κορακιάνας, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015».  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:  

 την ανανέωση, της από 26-01-2016 Προγραμματικής Σύμβασης με τον 
Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κορακιάνας, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015», ως προς την διάρκεια ισχύος της και 
την επικαιροποίηση της μελέτης. 

 Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο « 
Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και 
Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας (ΠΑΟΚ)  

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

Αρ. αποφ.: 46-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 13o  Η.Δ : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του γωνιακού ισογείου 
χώρου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ επί της οδού Βελλισσαρίου δίπλα στη συναγωγή, στο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε  κατά πλειοψηφία την παραχώρηση  χρήσης του γωνιακού ισογείου 
χώρου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ επί της οδού Βελλισσαρίου δίπλα στη συναγωγή, στο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ως η διαμορφωθείσα εισήγηση.   
Αρ. αποφ.: 47-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 14o  Η.Δ : Λειτουργία και αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου 
ξενοδοχείου ΔΕΜΠΟΝΟΣ ΑΕ  με διακριτικό τίτλο «ART HOTEL DEBONOS» 
κατηγορίας 4****, δυναμικότητας 151 κλινών, εμβαδού 300.062,41 τμ σε γήπεδο εκτός 
ορίων οικισμού  και 174,66 τμ εντός ορίων οικισμού, στην περιοχή «ΣΑΟΥΛΗ» στο Δ.Δ. 
Γουβιών  του Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας «ΔΕΜΠΟΝΟΣ ΑΞΤΕ». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για τη λειτουργία και αύξηση της 
δυναμικότητας του υφιστάμενου ξενοδοχείου ΔΕΜΠΟΝΟΣ ΑΕ  με διακριτικό τίτλο «ART 
HOTEL DEBONOS» κατηγορίας 4****, δυναμικότητας 151 κλινών, εμβαδού 300.062,41 
τμ σε γήπεδο εκτός ορίων οικισμού  και 174,66 τμ εντός ορίων οικισμού, στην περιοχή 
«ΣΑΟΥΛΗ» στο Δ.Δ. Γουβιών  του Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας «ΔΕΜΠΟΝΟΣ 
ΑΞΤΕ»., με τις παρατηρήσεις που περιγράφονται στην εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 48-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 15o  Η.Δ : Μετεγκατάσταση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων 
μεσογειακών ιχθύων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, στη 
θέση Όρμος Γλύκα, Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Ιθάκης, 
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συνολικής έκτασης (20) είκοσι στρεμμάτων και δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το 
σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ιδιοκτησίας TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά  για την μετεγκατάσταση και όχι για την 
επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με παράλληλο 
εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση Όρμος Γλύκα, Νήσου Οξειάς, 
Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Ιθάκης, συνολικής έκτασης (10) δέκα στρεμμάτων 
και δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών, 
ιδιοκτησίας TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.». 
Αρ. αποφ.: 49-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 16o  Η.Δ : Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Έργα προστασίας από διάβρωση επί της ακτογραμμής σε συνολικό μήκος 
παρέμβασης <500μ. στη θέση Αμμούδι, ΤΚ Ανω Γερακαρίου ΔΕ Αλυκών, Δ. Ζακύνθου, 
ιδιοκτησίας Μουζάκη Αντωνίας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα προστασίας από διάβρωση επί της ακτογραμμής σε 
συνολικό μήκος παρέμβασης <500μ. στη θέση Αμμούδι, ΤΚ Ανω Γερακαρίου ΔΕ 
Αλυκών, Δ. Ζακύνθου, ιδιοκτησίας Μουζάκη Αντωνίας. 
Αρ. αποφ.: 50-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. : Για την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές 
Περιφερειακές Ενότητες της ΠΙΝ σε υπαλλήλους της περιφέρειας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε  κατά πλειοψηφία :  
 Απαιτεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. 
  Ζητάει την άρση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων, τουλάχιστον για όλες τις 

Νησιωτικές Περιφέρειες, όπως ισχύει και για τους νησιωτικούς Δήμους (ν.4093/2012, 
υποπαράγραφος ΣΤ.1).  

Αρ. αποφ.: 51-5/2018 
 
ΘΕΜΑ 18o  Η.Δ : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ 
της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Ζακύνθου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει: 

 Τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Π.Ι.Ν. και του Δήμου Ζακύνθου. 

  Τους όρους της συνημμένης στην εισήγηση προγραμματικής σύμβασης 
διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου 
Ζακύνθου 

 Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

Αρ. αποφ.: 52-5/2018 
                                                   
ΘΕΜΑ 19o  Η.Δ : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Δήμων Λευκάδος και Μεγανησίου για 
την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Δήμων 
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Λευκάδος και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου 
Λευκάδος όπως αυτή αποτυπώνεται στην εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 53-5/2018    
 
ΘΕΜΑ 20o  Η.Δ : 1η Τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών  Π.Ι.Ν. έτους 2018. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την 1η Τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών  
Π.Ι.Ν. έτους 2018, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 54-5/2018    
 
 
 
                                                                              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                                                                                 ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ                                                               
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