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                                                                        Κέρκυρα   21   Ιανουαρίου 2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 2η τακτική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων, στις 20 Ιανουαρίου 2019 ημέρα  
Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη. 

 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / 
Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την 
υλοποίηση του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Διονύσιο Τσούκα και τον Ιωάννη Χαλμούκη, 
Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Γεωργίου Π.Ε. 
Μηχανικών με βαθμό Α, προϊστάμενο του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Ρέβη υπάλληλο της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 

Αρ. αποφ.: 19-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / 
Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 
 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την 
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υλοποίηση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ". 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο με αναπληρωτή του 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Διονύσιο Στραβοράβδη και τον Ιωάννη 
Χαλμούκη, Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΙΝ με αναπληρωτή του τον 
Νικόλαο Ρέβη υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού ΠΙΝ. 

Αρ. αποφ.: 20-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / 
Π.Ε. Κέρκυρας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου 
Στρατηλάτου Περιβολίου Κερκύρας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων       
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα:   

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου 
Κερκύρας. 
 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου Κερκύρας. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης την 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή με αναπληρωτή της 
τον κ. Κων/νο Γαστεράτο Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, προϊστάμενο 
τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων. 

Αρ. αποφ.: 21-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
της δραστηριότητας: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος, 
ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, που βρίσκεται στη θέση 
“ΛΑΓΚΑΔΑ” εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς.      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για τη  Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής 
ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, που 
βρίσκεται στη θέση “ΛΑΓΚΑΔΑ” εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς, ως η  εισήγηση.  
Αρ. αποφ.: 22-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση για  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγοί και Αντλιοστάσια 
προσαγωγής λυμάτων Πόρου – Σκάλας του Δήμου Κεφαλονιάς». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο     
αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγοί και 
Αντλιοστάσια προσαγωγής λυμάτων Πόρου – Σκάλας του Δήμου Κεφαλονιάς», με 
τις παρατηρήσεις  όπως αυτές αποτυπώνονται στην εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 23-2/2019. 
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ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο 
Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο 
Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 
4258/2014). 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον 
εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού 
γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014). 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σουσσάνα Πεφάνη με αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ.  Αικατερίνη Βαγγελάτου και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Ανδρόνικο Βαλλιανάτο  με αναπληρωτή τη του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Γαλαιατσάτο.  

      Αρ. αποφ.: 24-2/2019. 
 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 
τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της 
βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και 
Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για 
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης 
και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με 
γαλάζιες σημαίες. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο με αναπληρώτριά του 
την κ. Σουσσάνα Πεφάνη. 

Αρ. αποφ.: 25-2/2019. 
 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα 
με το Π.Δ. 31 /2018 (ΦΕΚ 61 Α΄/04-04-2018).  
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση 
επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 31 /2018 (ΦΕΚ 61 Α΄/04-04-2018), ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 26-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του 
άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και 
λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα, εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπων για τη 
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συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό 
των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, ως η 
εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 27-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής σε θέματα 
ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα- εγκαταλελειμμένα πλοία. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, ορίζει εκπρόσωπο αποφάσισε εγκρίνει τον ορισμό εκπροσώπων για τη 
συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – 
κατασχεμένα- εγκαταλελειμμένα πλοία, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 28-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ: Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2019. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει τη θέσπιση παγίων επιδομάτων 
καθαριότητας για το έτος 2019, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 29-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 12ο Ε.Η.Δ: Έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις 
προσκλήσεις ένταξης Στρατηγικών έργων του προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας  INTERREG V / A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ (EL-IT) 2014-2020. 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων στις προσκλήσεις ένταξης Στρατηγικών έργων του προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας  INTERREG V / A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ (EL-IT) 2014-2020 ως η 
εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 30-2/2019. 
 
ΘΕΜΑ 13ο Ε.Η.Δ: Κατανομή ποσού για δακοκτονία της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων έτους 2019. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την κατανομή ποσού για δακοκτονία της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 31-2/2019. 

  
ΘΕΜΑ 14ο Ε.Η.Δ: Έκδοση ψηφίσματος για τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού των 
εκπαιδευτικών. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
  
¨Οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, που 
προσφάτως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο ν/σ του Υπουργείου 
Παιδείας, ικανοποιούν το πάγιο αίτημα των κλάδων της Εκπαίδευσης για 
κατάργηση των εξετάσεων μέσω ΑΣΕΠ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων  
-Πιστεύει ότι η λειτουργικότητα του νέου συστήματος προσλήψεων, θα δοκιμαστεί 
και θα κριθεί στην πράξη, για τυχόν βελτιώσεις, μέσα από διάλογο, προς όφελος 
της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.  
-Θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σύγκριση με τα ακαδημαϊκά κριτήρια¨. 
Αρ. αποφ.: 32-2/2019. 

 
ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ: Έκδοση ψηφίσματος περί της υπερβολικής, πρωτόγνωρης, 
αντισυνταγματικής και με ιδιαίτερο ζήλο δίωξης αφισοκολλητή στην Κέρκυρα.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  
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¨Το Περιφερειακό Συμβούλιο κρίνει: Υπερβολική, πρωτόγνωρη και 
αντισυνταγματική, με ιδιαίτερο ζήλο η δίωξη αφισοκολλητή, όπως καταγγέλθηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδίως όταν στερείται ο συλληφθείς το συνήγορό του και 
καταπατούνται τα Συνταγματικά του Δικαιώματα ως κρατουμένου. 
Η συμπεριφορά αυτή, εφόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πρέπει να μην 
επαναληφθεί, διότι, τυχόν επανάληψη, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα, ή 
στην πιθανολόγηση «επιλεκτικής ευαισθησίας» στη συμπεριφορά της Ασφάλειας, με 
αποτέλεσμα να πλήττεται η  Αστυνομία, ως θεσμός, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της¨. 
Αρ. αποφ.: 33-2/2019. 

 
 
 
 

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
 
 

  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


