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                                                                        Κέρκυρα   12   Φεβρουαρίου 2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 3η τακτική συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων, στις 9 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα  
Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην Κέρκυρα. 

 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: 1η  Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
2019 – Αποδοχές χρηματοδότησης - Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει:  

 Την 1η τροποποίηση του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
της Περιφέρειάς μας για το έτος 2019, με την εγγραφή των νέων έργων 
όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο της εισήγησης ΠΙΝΑΚΑ 1 : 1Η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Π.Ι.Ν. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019  

 Την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης σχετικά με τις αποδοχές 
χρηματοδότησης, κατανομές υποέργων ΠΔΕ, ορισμό του ΠΤΑ Ιονίων 
Νήσων ως υπολόγου διαχειριστή ως περιγράφεται στην εισήγηση.  

Αρ. αποφ.: 34-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. έτους 2019, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 35-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Ορισμός Διευθύνουσας υπηρεσίας & προϊσταμένης αρχής για την 
υλοποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης της μελέτης 
¨Αναγνωριστική μελέτη Οδικού Άξονα Βορρά – Νότου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων¨. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων       
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό του Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου, ως Δ/νουσας Υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο 
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου ως Προϊσταμένη Αρχή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 3 παρ. 1 (α) & (β) του ΠΔ 7/2013, για τις ανάγκες της μελέτης 
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2018ΜΠ02200000, προϋπολογισμού 250.000,00 €, ως 
η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 36-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει το πρόγραμμα επικοινωνιακής 
προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 37-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση των όρων 
του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με αντικείμενο 
την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης ¨Συμβουλευτική Κατάρτιση- Πιστοποίηση 
για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά¨. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο     
αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει: 

  Την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
  Την διακήρυξη και των όρων αυτής, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

«Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την 
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - 
Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά”» με εκτιμώμενη αξία 810.000,00 €». 

  Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με 
τακτικά μέλη: 1) Ελένη Νικολάου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 2) 
Δημήτριο Βερτζάγια, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3) Πέτρο Ψάρρη, ΔΕ 
Ηλεκτρονικών και αναπληρωματικά μέλη: 1) Άννα Κώτση, ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού, 2) Ανδρέα Γιατρά, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 3) Γεώργιο 
Κωστάκη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.  

Αρ. αποφ.: 38-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση των 
όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με 
αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης « Υλοποίηση Ενεργειών 
Δημοσιότητας της Πράξης: ¨Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά¨ με Κωδικό ΟΠΣ 5034543».  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει: 

  Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με την διαδικασία του άρθρου 117 
του Ν.4412/2016. 

  Τη διακήρυξη και των όρων αυτής, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής 
Υπηρεσιών του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: 
“Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ 5034543» με 
εκτιμώμενη αξία 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

  Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με 
τακτικά μέλη: 1) Ελένη Νικολάου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 2) 
Δημήτριο Βερτζάγια, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3) Πέτρο Ψάρρη, ΔΕ 
Ηλεκτρονικών και αναπληρωματικά μέλη: 1) Άννα Κώτση, ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού, 2) Ανδρέα Γιατρά, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 3) Γεώργιο 
Κωστάκη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.  

      Αρ. αποφ.: 39-3/2019. 
 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: 1η  τροποποίηση  ετήσιου προγράμματος προμηθειών ΠΙΝ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την 1η  τροποποίηση  ετήσιου 
προγράμματος προμηθειών ΠΙΝ, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 40-3/2019. 
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ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Σύγκλιση Κατεπείγουσας Κοινής Συνεδρίασης Περιφερειακού 
Σ.Ι.Ν. και Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων για το υπερκατεπείγον θέμα της 
μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας στο ΕΟΔΑ Ηπείρου. 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία:  
 
 ¨Το Π.Σ. μπροστά στη δικαιολογημένη και ισχυρή αγωνία του Κερκυραϊκού λαού 
για τη διαχείριση των αποβλήτων το αμέσως επόμενο διάστημα επισημαίνει τα 
εξής: 
1)Θεωρεί ότι οι ψηφισμένες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό ΠΕΣΔΑ-ΟΕΣΔΑ, είναι το σωστό πλαίσιο που μπορούν να 
λύσουν το πρόβλημα στο άμεσο συντομότερο χρονικό διάστημα. 
2)Υπάρχει απόλυτη ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης αυτού του 
ΠΕΣΔΑ. Η Περιφέρεια στην κατεύθυνση αυτή είναι πρόθυμη να συνδράμει στο 
πλαίσιο των δικών της δυνάμεων. 
3)Θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει ξανά τους υπεύθυνους Υπουργούς για την 
κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται και να ζητήσει την συνδρομή τους για την 
τάχιστη επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.¨ 
Αρ. αποφ.: 41-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Έγκριση δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας 
Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει:  

 Τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

  Το επισυναπτόμενο προσχέδιο καταστατικού της Κοινωνικής Τράπεζας 
Σπόρων. 

     Αρ. αποφ.: 42-3/2019. 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες των έργων 
που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας GR- IT & GR - AL 
2014-2020. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει το άνοιγμα  τριών (3) άτοκων 
λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 
συνεργαζόμενη με την Περιφέρειά μας Τράπεζα, EUROBANK, με τίτλους : 
 Μεταφορά χρηματοδότησης Αλβανών εταίρων του έργου «SAVE WATER» 
 Μεταφορά χρηματοδότησης Ιταλών εταίρων του έργου «OCTaNE» 
 Μεταφορά χρηματοδότησης Ιταλών εταίρων του έργου «InnoNets».  

Ορίζει ως υπόλογους  για την κίνηση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, Προσόδων και Περιουσίας της 
Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας Λέσσης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού με βαθμό Β και η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας Πανδή Νικολέττα και εν απουσία αυτής ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων 
κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.  
Αρ. αποφ.: 43-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 11οΗ.Δ.: Επανενεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού 
λογαριασμού. 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την επενεενεργοποίησή και τη μετονομασία 
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του λογαριασμού που αναφέρεται στην εισήγηση σε λογαριασμό για την  
«ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ». 

    Ορίζει υπόλογους για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού ορίζονται ο 
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος  και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ζακύνθου κ. Τερέζα Κλάδη-Ρίδη. 
Αρ. αποφ.: 44-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 12οΗ.Δ.: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο 
Γήπεδο Κοντοκαλίου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο 
Γήπεδο Κοντοκαλίου. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας 
για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κοντοκαλίου. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης την 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, με αναπληρωτή της 
τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα  Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Αλέξανδρο Μιχαλά και τον κ. Κων/νο Γαστεράτο, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό 
Α΄, προϊστάμενο του τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων, της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων, με αναπληρωτή του τον κ. Μιχάλη Χαλικιόπουλο, 
ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.     

Αρ. αποφ.: 45-3/2019. 
  

ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: Ρύθμιση για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων από τη 
Ζάκυνθο. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας να προβλεφθούν 
θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα 
και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε πλήρη αντιστοιχία με τις προβλέψεις 
του άρθρου 51 του νόμου 4264/2014 για τους σεισμούς της Κεφαλληνίας και όλων 
των μετέπειτα αντίστοιχων περιπτώσεων. 
Αρ. αποφ.: 46-3/2019. 

 
ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: Προγραμματική σύμβαση παραχώρησης χρήσης φορτηγού 
οχήματος, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ.242/1996. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα: 

 Εγκρίνει την ανανέωση-παράταση της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας και Δήμου Ιθάκης και την παραχώρηση στο Δήμο 
Κεφαλονιάς του φορτηγού μάρκας IVECO , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 
8906 , έως και 31-08-2019.  

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης παραχώρησης χρήσης φορτηγού οχήματος, βάσει του άρθρου 
12 του Π.Δ.242/1996, μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων/ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφαλληνίας. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 
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 Επιβεβαιώνει ως εκπρόσωπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. 
Κεφαλληνίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης τον 
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Τουρισμού με αναπληρώτριά του 
την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σουσσάνα Πεφάνη και τον κ. Σταύρο 
Πανέρη, Τ.Ε. Μηχανικών Α΄ βαθμού, προϊστάμενο του τμήματος 
Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών έργων, με αναπληρώτριά του την κ. 
Σοφία Μισαηλίδου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, προιστάμενη 
του τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών έργων.  

Αρ. αποφ.: 47-3/2019. 
       

ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ 
νεοπροσλαμβανομένων επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στην Π.Ε. 
Ζακύνθου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4213/13. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει την παροχή αποζημίωσης στους 
επικουρικούς ιατρούς 350 ευρώ μηνιαίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της 
θητείας τους, με ανώτερο διάστημα την τριετία, και στους ιατρούς που πρόκειται 
να στελεχώσουν την Α'θμια Υγεία, το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως ανά ιατρό για 
όσο καιρό υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία. Η σχετική διαδικασία 
εκ μέρους του Υπουργείου (προκήρυξη, κάλυψη κενών θέσεων), στην περίπτωση 
που περιλαμβάνει την ανωτέρω αποζημίωση, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της 
ΠΙΝ την οποία εξουσιοδοτείται να εκφράσει ο Περιφερειάρχης. 
Αρ. αποφ.: 48-3/2019. 
 
 ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση για μελέτη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης 
Εμπορικής – Ξενοδοχειακής – Τεχνικής – Βιοτεχνικής  Εταιρίας  ιδιοκτησίας 
«Κόκλα Α.Ε.» με την επωνυμία ΄΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄΄ κατηγορίας 3 *** αστέρων, 
δυναμικότητας146 κλινών που βρίσκεται εντός γηπέδου Ε: 10.189,86 τ.μ. στη θέση 
«Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του 
Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – 
Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για τη μελέτη έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης 
ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εμπορικής – Ξενοδοχειακής – Τεχνικής – Βιοτεχνικής 
 Εταιρίας  ιδιοκτησίας «Κόκλα Α.Ε.» με την επωνυμία ΄΄ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΄΄ κατηγορίας 
3 *** αστέρων, δυναμικότητας146 κλινών που βρίσκεται εντός γηπέδου Ε: 
10.189,86 τ.μ. στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. 
Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 49-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου / 
δραστηριότητας με τίτλο: ¨Μετεγκατάσταση κατά 200μ. της υφιστάμενης πλωτής 
μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) 
στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, στη θέση « Δυτικός όρμος 
Οξειάς» , Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων με παράλληλη μεταβολή των 
διαστάσεων του πάρκου εκτροφής (από 75μ χ 134μ. σε 35,7μ χ 280μ. και τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των υποστηρικτικών χερσαίων υποδομών εγγύς της πλωτής μονάδας 
(προβλήτα, οικίσκοι και φυλάκια), ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΣΑΩ ΑΒΕΕ»». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου / δραστηριότητας με τίτλο: ¨Μετεγκατάσταση 
κατά 200μ. της υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών 
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ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 
τόνων, στη θέση « Δυτικός όρμος Οξειάς» , Νήσου Οξειάς Εχινάδων Νήσων με 
παράλληλη μεταβολή των διαστάσεων του πάρκου εκτροφής (από 75μ χ 134μ. σε 
35,7μ χ 280μ. και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των υποστηρικτικών χερσαίων υποδομών εγγύς της 
πλωτής μονάδας (προβλήτα, οικίσκοι και φυλάκια), ιδιοκτησίας της εταιρείας « ΣΑΩ 
ΑΒΕΕ»», ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 50-3/2019. 
  
ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους, στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο 
πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης – ΑΠΟΠΛΟΥΣ».  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα ορίζει ως εκπρόσωπο στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο πρόληψης των 
εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης – 
ΑΠΟΠΛΟΥΣ», την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αικατερίνη Βαγγελάτου και 
αναπληρωματικό μέλος αυτής την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σουσσάνα Πεφάνη. 
Αρ. αποφ.: 51-3/2019.  
 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία 
υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία “CORFU RESIDENCE”, 
κατηγορίας 4****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 173 κλινών, με τα 
συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, εντός γηπέδου εμβαδού 4.665 τ.μ., στη θέση 
«Γλυφά», Τοπικής Κοινότητας «Νησακίου»,  Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δήμου Κέρκυρας, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORFU VACATION CLUB ΕΠΕ». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε  κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με 
την επωνυμία “CORFU RESIDENCE”, κατηγορίας 4****, τελικής συνολικής 
δυναμικότητας 173 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, εντός 
γηπέδου εμβαδού 4.665 τ.μ., στη θέση «Γλυφά», Τοπικής Κοινότητας «Νησακίου»,  
Δ.Ε. Κασσωπαίων, Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «CORFU 
VACATION CLUB ΕΠΕ», ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 52-3/2019. 

ΘΕΜΑ 20ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως 
οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε  κατά πλειοψηφία εγκρίνει  την  πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης 
έως οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη της Π.Ε. Ζακύνθου σε κατάσταση ανάγκης, 
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν 
από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 και συγκεκριμένα: 

  Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 
  Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ 

Μηχανολόγος Μηχανικός. 
  Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) 

ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. 
  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  
 Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής 
  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής 
  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής 

Αρ. αποφ.: 53-3/2019. 
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ΘΕΜΑ 21ο Ε.Η.Δ.: Άνοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα εγκρίνει το άνοιγμα  έντοκου λογαριασμού ταμειακής 
διαχείρισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας στην Τράπεζα EFG 
Eurobank-Ergasias Α.Ε., με τίτλο «Τέλη δραστηριότητας πωλητών υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου». 
Ορίζει ως υπόλογους για την κίνηση του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού την 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, κ. Πανδή Νικολέττα και τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, Προσόδων και Περιουσίας της 
Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας Λέσσης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- 
Οικονομικού με βαθμό Β'. 
Αρ. αποφ.: 54-3/2019. 
 
 
ΘΕΜΑ 22ο Ε.Η.Δ.: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Ι.Ν. 
για το έτος 2019.  

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία εγκρίνει τα αιτήματα για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών για το έτος 
2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, όπως αυτά 
καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα και στον οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες 
του Φορέα ανά κλάδο και ειδικότητα σε έκτακτο προσωπικό, απαραίτητο για την 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.  

 

 
 
 
 
           
  Η πρόσληψη του αιτούμενου έκτακτου προσωπικού είναι άκρως απαραίτητη, 
για τους    παρακάτω λόγους ανά κλάδο και ειδικότητα: 

 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων 
υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και 
αποτελεσματικά ο μεγάλος όγκος εισερχόμενων διοικητικών και οικονομικών 
υποθέσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δεδομένης και της συχνής αλλαγής 
του νομοθετικού πλαισίου για διάφορα διοικητικά και οικονομικά θέματα. 

 ΠΕ Μηχανικών: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, λαμβάνοντας 

Προσωπικό (Ν.2190/1994) 
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υπόψη και του μεγάλου όγκου μελετών που βρίσκονται υπό σύνταξη και εν 
συνεχεία υπό παρακολούθηση και καλύπτουν επείγουσες ανάγκες του νησιού. 

 ΠΕ Κτηνιάτρων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη προσωπικού για την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και 
Ζακύνθου, λόγω της ανάγκης εμβολιασμού βοοειδών που έχει προκύψει από 
την εμφάνιση επιδημίας οζώδους δερματίτιδας, καθώς επίσης και της ανάγκης 
υποβοήθησης του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των 
αιγοπροβάτων των νησιών. 

 ΠΕ Γεωπόνων: Λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων καθώς και των 
προβλεπόμενων συνταξιοδοτήσεων υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού για 
την εν λόγω ειδικότητα. Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Αγροτικής υπηρεσίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 

 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων: Λόγω συνταξιοδοτήσεων, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας υπηρετεί σήμερα μόνο ένας υπάλληλος της εν λόγω 
ειδικότητας.  Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κρίνεται απολύτως 
απαραίτητη για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μηχανικού εξοπλισμού, με 
σκοπό τη συντήρηση του οδικού δικτύου.  

Αρ. αποφ.: 55-3/2019 
 
ΘΕΜΑ 23ο Ε.Η.Δ.: Έγκριση πρόσβαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 
Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « 
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.¨ και ορισμός Εκπροσώπου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε ομόφωνα ορίζει τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Γαλιατσάτο 
Θεόδωρο ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έναντι της Τράπεζας, 
στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για 
λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσσων, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που 
έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να 
προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε 
αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
 
α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών 

μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»), 
β) να ορίζει τους Λέσση Ιωάννη Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης 

της Π.Ε Κέρκυρας και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέτα Πανδή , 
την Κατωπόδη Ελεονώρα Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας της Π.Ε Λευκάδος και 
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Λευκάδος κ. Χαλικιά Θέοδωρο, την Γρουζή Τζόγια 
Προϊσταμένη τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης Π.Ε Κεφαλληνίας &Ιθάκης και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας &Ιθάκης κ. Δραγκουλώνας Παναγής ,και την 
Κλάδη-Ρίδη Τερέζα προϊσταμένη τμήματος ταμειακής Υπηρεσίας Π.Ε Ζακύνθου και 
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλο Ελευθέριο που θα έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα 
και για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων  και  θα αναφέρονται  στη Σύμβαση Internet Banking. 

γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες, 
δ) τα είδη  των συναλλαγών που θα διενεργούνται  θα είναι για όλες  τις διαθέσιμες  

συναλλαγές που προσφέρει το e-banking,   μέχρι το ποσό του 1.500.000,00€ 
σύνολο ημέρας ανά χρήστη,  μεμονωμένα από τους Προϊσταμένους των τμημάτων 
για ποσά μέχρι 3000,00€ και από κοινού με τους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε  από 
3001,00€ και άνω 
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δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην 
Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι 
συναλλαγές, 

ε) την επικοινωνία με την Τράπεζα. 
Αρ. αποφ.: 56-3/2019. 
 
ΘΕΜΑ 24ο Ε.Η.Δ.: Έκδοση ψηφίσματος περί του δημοσιεύματος της δήθεν οφειλής 
του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην ιστοσελίδα του CorfuTv News  
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος περί του 
δημοσιεύματος της δήθεν οφειλής του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην ιστοσελίδα 
του CorfuTv News:  

¨To Περιφερειακό Συμβούλιο καταδικάζει το σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
CorfuTv News περί δήθεν οφειλής του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην εφορία, ως 
κακόβουλο και συκοφαντικό. Επίσης καταδικάζει τον τρόπο που ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Χρήστος Άνθης προβαίνει σε μια καταγγελία, χωρίς στοιχεία και χωρίς 
ονόματα και στη συνέχεια αποχωρεί από τη συνεδρίαση, αφήνοντας υπαινιγμούς για 
όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου¨. 

Αρ. απο.: 57-3/2019                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 

 
 

 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


