ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 24εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ηελ Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ
ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 144-24/22-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Δθθαζάξηζε ηεο Μνλνπξόζσπεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε
ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΣΤΠΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΛΔΤΚΑΓΑ».
ήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 15:00
ζπλήιζαλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:
Presence.gov.gr, ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ
κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ
ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Ησαλλίλσλ θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82124/71/15-10-2021
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ,
ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ
165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
9. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
10. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
2. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
5. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα πέληε (35) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ.
Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 3νπ ςεθίζκαηνο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο,
θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλδέζεθε ν
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή.
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:
1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΝΈΡΓΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ
ΠΔΡΗΦΈΡΔΗΑ ΗΟΝΊΩΝ ΝΉΩΝ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΚΑΗΡΗΚΏΝ
ΦΑΗΝΟΜΈΝΩΝ "ΑΘΖΝΆ" (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21),ΠΟΤ
ΈΠΛΖΞΑΝ ΣΑ ΗΝΗΑ ΝΖΗΆ.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Νηθόιανο
Μειηώηεο.
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε θαηεπείγνπζαο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο
έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε Θενκελία ηεο 14εο
Οθησβξίνπ 2021 θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016.
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Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ, θ.
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο.
3o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δηζήγεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε
MIDDLE EAST ORGANIC NATURAL PRODUCTS DUBAI EXPO 2021, 6-8
Γεθεκβξίνπ 2021.
Δηζεγεηήο: Ο πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σνπξηζκνύ Παξαγσγήο θαη
Αλάπηπμεο , θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο.
4o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ - Π.Δ. Κέξθπξαο κε ηελ Αλαγλσζηηθή Δηαηξία Κέξθπξαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ.
5o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνύ ζην Νπδξί,
πνιενδνκηθή, ρξήζεσλ θαη θπθινθνξίαο εηλαη "θιεηδί" γηα βηώζηκε αλάπηπμε.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. Θεόδσξνο
Γαιηαηζάηνο.
6o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
7o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρύξσηεο πόιεηο,
εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανύ.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
8o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΠΑΡΑΛΗΔ Δ ΚΑΣΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ –ΣΑΟΛ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ ¨ θ. ηέθαλνο
ακνΐιεο.
Σέινο ηέζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ
ςεθίζκαηα:
Από ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξν
Γαιηαηζάην Α) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο
θαη Β) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαη
Από ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο
δξάζεο θαζηζηηθώλ νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην απνθάζηζε λα ζπδεηεζνύλ σο εληαίν ζέκα ην 1ν εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ην 7ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο
Παξαζθεπήο σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
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Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε
κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε.
Σν 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο.
Σν 8ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή σο ηαθηηθό ζέκα ζηελ
επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Π.Δ
Λεπθάδαο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο, ην νπνίν
ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ αββάηνπ.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ςεθίζκαηνο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην νπνίν ηέζεθε από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην
ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαζηζηηθώλ
νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 5ο Η.Δ: Δθθαζάξηζε ηεο Μνλνπξόζσπεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο
κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΣΤΠΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΣΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΛΔΤΚΑΓΑ
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ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΛΔΤΚΑΓΑ».
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο
Κηελάο εηζεγήζεθε ηα θάησζη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ

Λευκάδα, 23/09/2021
Αρ.πρωτ.:12388/75093

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ.Διεφκυνςθ:Διοικθτιριο
Ταχ. Κϊδικασ:311 00 Λευκάδα
Τθλζφωνο:26453 60700
ΦΑΞ : 26453 60705
e-mail: antipin.lef@pin.gov.gr

Ρρόσ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΕΡΚΤΡΑ

ΘΕΜΑ: Εκκακάριςθ τθσ Μονοπρόςωπθσ Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ με τθν
επωνυμία «ΚΕΝΤΟ ΑΤΥΡΘΣ ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΕΡΕ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΚΕΝΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Πςον αφορά ςτθν εκκακάριςθ του ΚΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΡΕ, ςασ γνωρίηουμε:
Με τθν υπ’ αρικμ. 4112/1999 πράξθ του Συμβολαιογράφου Λευκάδασ Σπυρίδωνοσ
Αρβανίτθ, θ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)» ωσ μοναδικι εταίροσ
ίδρυςε τθν Μονοπρόςωπθ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ με τθν επωνυμία «ΚΕΝΤΟ
ΑΤΥΡΘΣ ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΕΡΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΟ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Θ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)» ςυςτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.
3511/1995 πράξθ τθσ Συμβολαιογράφου Λευκάδασ Χαράσ Γράψα – Ραραςκευά, και
μζτοχοι τθσ εταιρείασ είναι θ πρϊθν Ν.Α. Λευκάδασ και ιδθ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων με
ποςοςτό επί του κεφαλαίου 61,33%, ο Διμοσ Λευκάδασ με ποςοςτό 20,5%, θ ΡΕΔΙΝ
(πρϊθν ΤΕΔΚ) με ποςοςτό 16,34% και ο Διμοσ Μεγανθςίου με ποςοςτό 1,83%.
Ιδθ το ΚΕΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΡΕ τζκθκε ςε εκκακάριςθ από τθν 8-3-2020, ζπειτα από
πρωτοβουλίεσ και ςυςτθματικζσ ενζργειεσ του Αντιπεριφερειάρχθ Λευκάδασ και κατόπιν
υποβολισ ςχετικισ δθλϊςεωσ από τουσ εκκακαριςτζσ του.
Ζχοντασ υπόψθ:
Α) - Το άρκρο 10 του Ν 4071/2012, ςφμφωνα με το οποίο 1. Οι οφειλζσ προσ το ελλθνικό
δθμόςιο και το ΙΚΑ των αμιγϊν δθμοτικϊν επιχειριςεων, του π.δ. 410/1995 ι των
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κοινωφελϊν επιχειριςεων, των αςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν επιχειριςεων των ΟΤΑ, κακϊσ
και των επιχειριςεων των τζωσ νομαρχιακϊν αυτοδιοικιςεων που περιιλκαν ςτισ
περιφζρειεσ, οι οποίεσ λφκθκαν και τελοφν υπό το κακεςτϊσ εκκακάριςθσ, βεβαιωμζνεσ
ταμειακά ι μθ ζωσ και τισ 31.12.2010 απαλλάςςονται από πρόςκετουσ φόρουσ, πρόςτιμα,
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και κάκε μορφισ επιβαρφνςεισ και θ εξόφλθςθ
τουσ γίνεται υποχρεωτικά από τουσ ΟΤΑ που τισ ζχουν ςυςτιςει. Από τουσ ίδιουσ ωσ άνω
ΟΤΑ γίνεται και θ εξόφλθςθ οφειλϊν προσ εργαηόμενουσ. Στισ ανωτζρω οφειλζσ
περιλαμβάνονται και όςεσ προκφπτουν ζπειτα από ζλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικϊν
οργάνων.
- Το άρκρο 109 Ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο:
«9β. Οφειλζσ των κοινωφελϊν επιχειριςεων και Δ.Ε.Υ.Α., κακϊσ και των αμιγϊν
επιχειριςεων του π.δ. 410/1995 που λφονται, προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά
ταμεία και προσ τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδουλευμζνων αποδοχϊν του
μεταφερόμενου προςωπικοφ τουσ, μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο διμο, μετά
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ
πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του…………
γ. Οι ρυκμίςεισ τθσ περ. β` εφαρμόηονται αναλόγωσ και για οφειλζσ των:
αα. κάκε είδουσ εταιρειϊν, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειςτικά Ο.Τ.Α. και νομικά
τουσ πρόςωπα, ι εφόςον ςυμμετζχουν και τρίτοι εταίροι, μόνο κατά το ποςοςτό
ςυμμετοχισ των Ο.Τ.Α., ι και των νομικϊν τουσ προςϊπων,……………….
…………. Αν μζτοχοσ είναι περιφζρεια ι ιταν τζωσ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ, ςτα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ οποίασ αυτι ζχει υπειςζλκει, η αναδοχή και η
καταβολή των οφειλϊν που τησ αναλογοφν γίνεται, ζπειτα από αιτιολογημζνη απόφαςη
του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
ςυνόλου των μελϊν του.»
Β) Τθν από 15-9-2021 ζκκεςθ των εκκακαριςτϊν του ΚΕΚ Λευκάδασ Μ. ΕΡΕ, κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. Λευκάδασ για επικαιροποίθςθ των
οφειλϊν, ςτθν οποία περιλαμβάνεται αιτιολογία των οφειλϊν από τουσ εκκακαριςτζσ που
ο φορζασ μασ προτείνεται νϋ αναλάβει βάςει τθσ ςυμμετοχισ του ςτο εταιρικό κεφάλαιο
(61,33%)και ειδικότερα, τισ κάτωκι οφειλζσ:
- Τθν οφειλι προσ το ΙΚΑ που μασ αντιςτοιχεί βάςει τθσ ςυμμετοχισ του φορζα μασ ςτο
εταιρικό κεφάλαιο (61,33%), θ οποία ςφμφωνα με καταςτάςεισ αυτοφ ανζρχεται ζωσ 159-2021 ςτο ςυνολικό ποςό των ( 3.862,45 + 3.455,12) 7.317,57 €.
- Τθν οφειλι προσ τθν Δ.Ο.Υ. που μασ αντιςτοιχεί βάςει τθσ ςυμμετοχισ του φορζα μασ ςτο
εταιρικό κεφάλαιο (61,33%), θ οποία ςφμφωνα με καταςτάςεισ αυτοφ ανζρχεται ζωσ 159-2021 ςτο ςυνολικό ποςό των 9.919,55 €
Θ ςχετικι δαπάνθ κα βαρφνει τον Ρ/Υ τθσ ΡΕΛ, φορζασ 02073 και ΚΑΕ 029107001 και
091100001.
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- Το γεγονόσ ότι τυχόν μθ καταβολι των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και αςφαλιςτικοφσ
φορείσ επιςφρει ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ εισ βάροσ τόςο τθσ εταιρείασ όςο και
του εκάςτοτε Ρροζδρου αυτισ.
Προτείνεται ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο θ λιψθ απόφαςθσ, από τθν απόλυτθ
πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του ιτοι:
Α) Τθν αποδοχι των υποχρεϊςεων του ΚΕΚ Λευκάδασ Μ. ΕΡΕ από τθν
Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων, όπωσ ακριβϊσ αποτυπϊκθκε ςτθν παροφςα ειςιγθςθ
και τθν ζκκεςθ των εκκακαριςτϊν αυτοφ.
Β) Τθν καταβολι των ανωτζρω υποχρεϊςεων και οφειλϊν βάςει τθσ
ςυμμετοχισ τθσ ΡΙΝ ςτο εταιρικό κεφάλαιο (61,33%) (προςαρμοηόμενεσ ςτισ
νόμιμεσ, μθνιαίεσ προςαυξιςεισ αυτϊν ζωσ τθν θμερομθνία εξόφλθςθσ), ςφμφωνα
με ςχετικζσ, επιβεβαιωτικζσ καταςτάςεισ των αντίςτοιχων φορζων.

Μ’ εκτίμηςη
Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΣΕΝΑ
-------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο Κηελάο.

ν

Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ ΓΗΑ ΣΑ ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ» θ.
Θεόδσξνο Υαιηθηάο επεζήκαλε όηη είλαη κία ιάζνο απόθαζε πνπ ζα ζηνηρίζεη ζηε
Λεπθάδα. Αληίζεηα έπξεπε λα ελδπλακσζεί θαη λα εληζρπζεί κία ηέηνηα δνκή.
ηε ζπλέρεηα ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ ΓΗΑ ΣΑ ΗΟΝΗΑ
ΝΖΗΑ» θ. Αιέμαλδξνο Μηραιάο, ηνπνζεηήζεθε θαη επηζήκαλε ηα εμήο: έηζη όπσο
είλαη εγγεγξακκέλνο ν ηίηινο είλαη ιάζνο. Γελ αλαθέξεηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ ΚΔΚ
ΛΔΤΚΑΓΑ αιιά ζηελ απνδνρή ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ
αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ θαη νθεηιώλ. πλεπώο απηό είλαη πνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη
σο ζέκα. ύκθσλα θαη κε απηά πνπ ηόληζε ν θ. Υαιηθηάο δελ ζπκθσλνύκε κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ΚΔΚ, γηαηί γίλεηαη πξνζπάζεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο λα δνζνύλ
ζηνπο ηδηώηεο, σζηόζν εκείο εθθξάδνπκε ηε δηαθσλία καο ηνλίδνληαο όηη απηή ε
δνκή ζα πξέπεη λα παξακείλεη γηα ην θαιό ηεο Λεπθάδαο πάληα ζηνλ έιεγρν ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» δήισζε όηη
απέρνπκε από ηε ζπδήηεζε απηή γηαηί δελ ζπκθσλνύκε κε ηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ
ππνζρνιείσλ , γηαηί εκείο έηζη ηα ραξαθηεξίδνπκε, δει. θαη ηα ΚΔΚ θαη κηα ζεηξά
ηέηνησλ ηδξπκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ νπζηαζηηθά γηα λα έξζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζε
απηό πνπ ιέκε ππνβάζκηζε ηεο γεληθήο παηδείαο, δηα βίνπ θαηάξηηζε,
βξαρππξόζεζκε καζεηεία, επέιηθηνπο εξγαδόκελνπο. Δληάζζεηαη ζηηο γλσζηέο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηνπο ηζνπβαιηάδνπκε όινπο. Δίλαη ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ
ππνζρνιείσλ, είλαη από ηε ιεπθή βίβιν θαη ην Μάαζηξηρη ζηα πιαίζηα ησλ αιιαγώλ
θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο. Απηό δειαδή πνπ είπε ν θ. Μηραιάο όηη πξέπεη
λα μαλαγίλνπλ ηα ΚΔΚ, εάλ βξνύκε ηελ αηηία, ήηαλ θνκκάηη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο
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ηεο παηδείαο θαη ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο πνπ νινθιεξώλεηαη ηώξα θαη
γίλεηαη αθόκε ρεηξόηεξα. Γη απηό θαη είλαη Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παηδεία, ηδησηηθνπνίεζε δειαδή. Με απηήλ ηελ
πνιηηηθή ηνπνζέηεζε γηα ηελ ύπαξμή ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ αιπζίδα θαη
ηνλ θξίθν ηεο παηδείαο δελ ζπκκεηέρνπκε ζηα απόλεξά ηνπο.
Καηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο παξόληεο ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
5. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
8. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
9. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
11. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
12. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
13. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
18. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
19. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
20. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
21. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
22. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
23. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
24. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
25. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Απνρή δήισζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
2. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
3. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
4. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
5. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

-------Παξάιεηςε----------Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηνπ ηίηινπ ηεο
εηζήγεζεο ζε «Απνδνρή νθεηιώλ ηεο Μνλνπξόζσπεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο
Δπζύλεο

κε

ηελ

επσλπκία

«ΚΔΝΣΡΟ

ΑΣΤΠΖ

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΔΝΣΡΟ
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» αλαινγνύληνο ηνπ πνζνζηνύ
ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην (61,33%) θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ έσο θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
α) ηελ απνδνρή κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚΔΚ Λεπθάδαο
Μ. ΔΠΔ από ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, όπσο αθξηβώο απνηππώζεθε ζηελ
παξνύζα εηζήγεζε θαη ηελ έθζεζε ησλ εθθαζαξηζηώλ απηνύ θαη
β) Σελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ θαη νθεηιώλ βάζεη ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο ΠΗΝ ζην εηαηξηθό θεθάιαην (61,33%) (πξνζαξκνδόκελεο ζηηο λόκηκεο,
κεληαίεο πξνζαπμήζεηο απηώλ έσο ηελ εκεξνκελία εμόθιεζεο), ζύκθσλα κε
ζρεηηθέο, επηβεβαησηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, σο ε εηζήγεζε κε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ.

Απνρή δήισζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ
Αξηζηείδε, Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι, Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ
Παλαγηώηε, Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ, Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ,
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ.

--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 144-24/22-10-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης
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