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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κέρκυρα  15   Ιουλίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 
Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ιονίων  Νήσων, στις  13  Ιουλίου 2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. με 
τηλεδιάσκεψη. 
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ: 5η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την 5η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020, ως η εισήγηση.        
Αρ. αποφ.115 -12/2020 
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, ως η εισήγηση.   
Αρ. αποφ.116-12/2020 

 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ:  Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
Στρατηγική Επένδυση “Κατασκευή και Λειτουργία Πολυτελούς Τουριστικής Μονάδας 
“VIP EXCLUSIVE CLUB”, στη Νήσο του Σκορπιού, Δήμου Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την Στρατηγική Επένδυση “Κατασκευή και Λειτουργία Πολυτελούς 
Τουριστικής Μονάδας “VIP EXCLUSIVE CLUB”, στη Νήσο του Σκορπιού, Δήμου 
Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τις προϋποθέσεις όπως αυτές  
περιγράφονται στην εισήγηση. 

     Αρ. αποφ.117-12/2020 
 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε περιοχές με κίνδυνο για την 
δημόσια υγεία. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα κάτωθι:  
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να εξακολουθήσει τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων για τη 
διαπίστωση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, η 
οποία σε συνέχιση του ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  στα πλαίσια των ΑΕΠΟ 
των ετών 2016 και 2019 και τη σύσταση ΚΕΠΕ, που διενέργησε έλεγχο την 8η Ιουλίου 
2020, να ολοκληρώσει τη διενέργεια ελέγχου με τη λήψη δειγμάτων σε πέντε σημεία και 
συγκεκριμένα:  
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 Μια λήψη στην είσοδο της αντίστροφης όσμωσης, 
 Μια στην έξοδο, 
 Δυο στο ρέμα που διέρχεται του δυτικού ορίου του ΧΥΤΑ και 
 Μια λήψη (εάν καταστεί δυνατό) στη λίμνη Μπερτζάνου (ή Μπρετάνου), 
των οποίων οι παράμετροι είναι: pH, αγωγιμότητα, BOD, COD, TOC, ολικό άζωτο, 
οργανικό άζωτο, φαινόλες, φθοριούχα, κυανούχα, βαρέα μέταλλα, άθροισμα 
τριχλωροαιθυλενίου, τετραχλωροαιθυλενίου, αργίλιο και μικροβιολογικές παράμετροι, 
όπως γι’ αυτά ήδη δρομολογείται η διαδικασία κατόπιν αντίστοιχης πρότασης των άλλων 
Δ/νσεων Περιβάλλοντος της ΠΙΝ προς το Γενικό Χημείο του Κράτους, που την 
αποδέχθηκε ως πρώτο βήμα ελέγχου της καταγραφής της περιβαλλοντικής κατάστασης της 
περιοχής. 
Εν συνεχεία, ο νέος Διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ ως διάδοχος κατάστασης των τοπικών φορέων 
διαχείρισης των Π.Ε. της ΠΙΝ, να συνεχίσει τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ευρύτερης 
περιοχής του Τεμπλονίου, κλιμακωτά, αποφασίζοντας τα επόμενα βήματα των ελέγχων 
στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων.  
Το αυτό προτείνουμε να πράξει όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων και στις λοιπές ΠΕ της 
Περιφέρειας, οπού εντοπίζεται αντίστοιχο πρόβλημα.  

Αρ. αποφ.118-12/2020 
 
ΘΕΜΑ 5ο   Ε.Η.Δ.: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της 
δραστηριότητας «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΖΩΧΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η οποία βρίσκεται στη θέση «Άγιος 
Ανδρέας» Βαρυπατάδων, της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, του Δήμου Κέρκυρας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της 
δραστηριότητας «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΖΩΧΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η οποία βρίσκεται στη θέση «Άγιος 
Ανδρέας» Βαρυπατάδων, της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, του Δήμου Κέρκυρας, ως η 
εισήγηση με τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση της υπηρεσίας και με 
την προσθήκη της  κάτωθι : ¨¨Να γίνει τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού και να εκδοθεί επ΄ 
ονόματι και της εταιρείας ¨ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ¨ αφού σήμερα είναι στην ονομασία ¨ΔΟΜΟΚΑΤ  ̈  
 Αρ. αποφ.119-12/2020 
 
ΘΕΜΑ 6ο   Ε.Η.Δ.: Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων « Ένα τραγούδι 
για όλους» στη Ζάκυνθο από 19 Ιουλίου έως 06 Σεπτεμβρίου 2020. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 
αποφάσισε ομόφωνα,  εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ε. Ζακύνθου στην συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης «Ένα τραγούδι για όλους» με τον σύλλογο «Ιόνιο Κύμα», από 19  Ιουλίου έως 06 
Σεπτεμβρίου  2020, μέχρι του ποσού των  Εννέα χιλιάδων τριακόσιων Ευρώ 9300,00 Ευρώ, 
ως η εισήγηση. 
 Αρ. αποφ.120-12/2020 
                                                                                   Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
                                                                                     ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
 
                                                                ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΥΒΙΑ) ΚΑΡΑΔΑΚΑΡΗ    


