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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Κέρκυρα  16 Απριλίου  2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στις 14 Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα «ΜΥΘΟΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ» περιοχής Τραυλιάτα – Δ.Ε. Λειβαθούς – Δήμου 
Κεφαλονιάς. 
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
των «Έργων επέκτασης – βελτίωσης (Προγραμματικό Σχέδιο) λιμένα Ζακύνθου». 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των «Έργων επέκτασης – βελτίωσης (Προγραμματικό Σχέδιο) 
λιμένα Ζακύνθου», ως η εισήγηση.  
Αρ. αποφ.: 100 -09/2019 

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με το Δήμο Ζακύνθου, για την υλοποίηση 
του έργου: Επισκευή στέγης μουσείου (παλαιού σχολείου) Αγαλά και διαμόρφωση του 
προαυλίου χώρου.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε ομόφωνα:  

  Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, με το Δήμο Ζακύνθου, για την 
υλοποίηση του έργου: Επισκευή στέγης μουσείου (παλαιού σχολείου) 
Αγαλά και διαμόρφωση του προαυλίου χώρου. 

  Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου, με το Δήμο Ζακύνθου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή 
στέγης μουσείου (παλαιού σχολείου) Αγαλά και διαμόρφωση του 
προαυλίου χώρου. 

  Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Ζακύνθου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή 
στέγης μουσείου (παλαιού σχολείου) Αγαλά και διαμόρφωση του 
προαυλίου χώρου. 

  Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, στην επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου, τους κάτωθι: 

1) Τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου,  Ελευθέριο Νιοτόπουλο, ως πρόεδρο, με 
αναπληρωτή τον Δημήτριο Γιαννούλη, Προϊστάμενο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ζακύνθου. 
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2)  Τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εμπορίου, 
Διονύσιο Μπάστα, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Βαρδακαστάνη, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Π.Ε. 
Ζακύνθου. 

Αρ. αποφ.: 101 -09/2019 

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) 
μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό της 26ης 
Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρ.20 του ν. 2190/1994 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης», όπως ισχύει. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει, την πρόσληψη προσωπικού, με 
διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν 
από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
άρθρ.20 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, ως η εισήγηση. 
Αρ. αποφ.: 102 -09/2019 
 
ΘΕΜΑ 4o Ε.Η.Δ: Επέκταση Μεταφορικού Ισοδύναμου στα εισιτήρια ΚΤΕΛ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν  διαλογικής συζήτησης  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων αποφάσισε, ομόφωνα, την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος ¨Το Περιφερειακό 
Συμβούλιο συμμερίζεται την αγωνία των εταιρειών ΚΤΕΛ για τις οικονομικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής του μεταφορικού εισοδήματος στις επιχειρήσεις τους και 
ζητάει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής  σε συνεννόηση με τα 
ΚΤΕΛ την εφαρμογή του Μεταφορικού ισοδύναμου και στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ, προς 
όφελος των επιβατών και των εταιρειών ΚΤΕΛ, ώστε να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις του μεταφορικού ισοδύναμου¨.    
Αρ. αποφ.: 103 -09/2019 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 

 
 
 

 
 


