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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
 
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26713-60530 
Φαξ: 26710-28462  
email: antipin.kef@pin.gov.gr 
 
(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κ. 
Τηλ.2671360555) 

 
       Αργοστόλι,   15.01.2019 
       Αρ.Πρωτ.: οικ.3593/861 
 
       ΠΡΟΣ: 
 
       Περιφερειακό Συμβούλιο     
       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ - Π.Ε. Κεφαλληνίας 
–Δήμου Κεφαλλονιάς και Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

  Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή  από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κεφαλλονιάς και το  Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης με θέμα: ‘ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΑΥΤΩΝ ΜΕ  ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ’ . 
    Η δράση ανάπτυξης των Γαλάζιων Σημαιών στις ακτές θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην  
τουριστική προβολή των νησιών ,διότι η βράβευση των παραλιών μας με Γαλάζια Σημαία 
αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία παραλία, της 
καθαρότητας των νερών αυτής, καθώς και της ασφάλειας των λουομένων.  
Η δράση επιπρόσθετα αναμένεται να βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται από όλους τους 
φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος  και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
περιβαλλοντικά μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων, να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που απορρίπτονται στις παραλίες, 
να συντελέσει στην ενίσχυση της ενημέρωσης για περιβαλλοντικά ζητήματα όλων, μέσω των 
πληροφοριών που δίνονται στις παραλίες και μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων που 
υλοποιούνται. 
   Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου είναι : 28.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 28.000,00€ από τον 
Κ.Α.Ε 989904019011001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης), ΚΑΠ-
ΔΡΑΣΕΙΣ . 
   Το  έργο – δράση αφορά  τον  Τομέα  Έργων - Χωροταξίας – Περιβάλλοντος , όπου στις 
αρμοδιότητες των περιφερειών περιλαμβάνεται – μεταξύ άλλων - η εισήγηση στο περιφερειακό 
συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά  κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και 
την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς  προστασία του 
περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).  
 [ Ν.3852/2010 , άρθρο 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών ) , υποτομέας ΣΤ, Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος , 
παρ. 28 ] . 
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   Με την παρούσα παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η έγκριση της 
σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης,  σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο. 
Παράλληλα, παρακαλούμε όπως , το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον  Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης . Τέλος, παρακαλούμε όπως οριστεί ένας (1) 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης με τον αναπληρωτή του, 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης (αιρετός ή  υπάλληλος ) 
Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.        
 
 
 
                                                                         Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                     Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης 
 
 
 
 

                                                        Π.Δρακουλόγκωνας 


