
  
  
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  27-4-2020. 
 
                                                                               Πράξη 55η                                                  

    Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2100/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- και τα 17 μέλη του : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 

ΟΥΔΕΙΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

11. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
 

  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 
 

12. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

5.  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 14. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 17. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Επικαιροποίηση 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης) – 
Δήμου Αργοστολίου - Δήμου Ληξουρίου - Δήμου Σάμης – Δήμου Ιθάκης – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Αίνου.) και αναφέρεται στην κατωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής : 
 

< Με το αρ. πρωτ. 476/09-4-2020 έγγραφό του ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ζητά 

την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ αυτού, της Π.Ι.Ν. και των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, με ισχύ μέχρι 31-12-2028. 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι 36 ανά την Ελλάδα και είναι Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4519/20-02-2019 (Φ.Ε.Κ. 25Α/20-02-2018). Ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου αναφέρεται στο εδάφιο (ιε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, έχει δε περιοχή 

ευθύνης τις περιοχές Natura 2000, κατά τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του νόμου. Τα θέματα 

αρμοδιότητας, διοίκησης, πόρων, αξιολόγησης του Έργου των Φορέων Διαχείρισης ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του προαναγραφέντος νόμου. 

Με το προς υπογραφή Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύεται η αναγνώριση του Φορέα ως φορέα 

υλοποίησης της Πράξης λειτουργίας και συντήρησης του Γεωπάρκου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και η συμφωνία 

των συμβαλλομένων να συμμετάσχουν, με την παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης (όχι χρηματικής) σε 

επιμέρους δράσεις, ώστε να γίνει αποτελεσματική η υλοποίηση του Έργου, η συντήρηση αυτού, η επίτευξη 
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θετικής αξιολόγησης αυτού, εκ μέρους της Ειδικής Επιτροπής της UNESCO και τελικά η βιώσιμη λειτουργία 

του τουλάχιστον μέχρι την 31-12-2028. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των 

όσων προβλέπονται σε αυτό, προέρχεται από τις πιστώσεις του Έργου που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020, ο δε Φορέας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χρηματοδότησης των 

αναγκών του έργου.  

Δεδομένου ότι η συμμετοχή του Δήμου μας δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση, αντίθετα με την 

υποστήριξη των δράσεων του Φορέα θα υπάρξει όφελος για την τοπική οικονομία, αφού οι δράσεις, που 

αναγράφονται στο άρθρο 2 του μνημονίου, προς αυτό κατατείνουν, εισηγούμαι την υπογραφή του μνημονίου, 

το κείμενο του οποίου μας διαβιβάστηκε με το 476/09-4-2020 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Δρυμού Αίνου. > 

Ακολουθεί το σχέδιο του μνημονίου, όπως διαβιβάστηκε με το προαναφερθέν έγγραφο του Φορέα 

Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου : 

ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ) – ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ 

ΣΑΜΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 
 
Στο Αργοστόλι σήμερα, ………………………, οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι: 
 
Α. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. 

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, 
 
Β. Ο Δήμος Αργοστολίου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο, κάτοικο 

Κεφαλλονιάς, 
 
Γ. Ο Δήμος Ληξουρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Κατσιβέλη, κάτοικο 

Κεφαλλονιάς, 
 
Δ. Ο Δήμος Σάμης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Γεράσιμο Μονιά Νέτη, κάτοικο 

Κεφαλλονιάς, 
 
Ε. Ο Δήμος Ιθάκης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Διονύσιο Στανίτσα, κάτοικο Ιθάκης, 
 
ΣΤ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του Φορέα, κ. Γεώργιο Δρακάτο, κάτοικο Αθηνών Αττικής, 
 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με:  
 

1. Tην αριθμ. ……………………Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. 
2. Την αριθμ……………………  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Αργοστολίου. 
3. Την αριθμ…………………… Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ληξουρίου. 
4. Την αριθμ…………………… Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Σάμης. 
5. Την αριθμ. …………………  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , Δήμου Ιθάκης. 
6. Την αριθμ. …………………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Αίνου. 
7. Την με αριθμό 1427/17-07-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: Ένταξη της 

Πράξης: Καταγραφή και Παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλλονιάς 
– Ιθάκης με σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO, με κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.  

8. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από το παρόν σε βάρος των πιστώσεων των συμβαλλόμενων. 
 
Άρθρο 1ο Στόχοι  
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Το παρόν Μνημόνιο έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της έκτασης της εμπλοκής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων & των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Ιθάκης, όσον αφορά την υλοποίηση της Πράξης 
“Καταγραφή και Παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλλονιάς –Ιθάκης με 
σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO”, με κωδικό ΟΠΣ 5007956 το οποίο εντάχθηκε με την 
ανωτέρω – 5 - σχετική Απόφαση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων “Ιόνια Νησιά 
2014-2020”, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

Ειδικότερα οι αναφερόμενοι φορείς με το παρόν Μνημόνιο αναγνωρίζουν τον Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου ως φορέα υλοποίησης της σχετικής Πράξης, λειτουργίας & συντήρησης του 
Γεωπάρκου και συμφωνούν να συμμετάσχουν, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση (ουχί χρηματική) σε 
επιμέρους δράσεις του αντικειμένου της πράξης, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση του έργου, 
η συντήρηση αυτού, η επίτευξη θετικής αξιολόγησης αυτού εκ μέρους της ειδικής Επιτροπής της UNESCO 
και εν τέλει η βιώσιμη λειτουργία του, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2028.  

Το εν λόγω έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Η 
δημιουργία Γεωπάρκου στην Κεφαλλονιά –Ιθάκη με προοπτική την ένταξη αυτού στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, θα συμβάλλει στην πολιτιστική & τουριστική ανάπτυξη των δύο νησιών, 
ενώ παράλληλα τονίζεται ότι η προστασία της γεωποικιλότητας συμβάλλει σημαντικά και στην προστασία 
της βιοποικιλότητας. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ως φορέας με μεγάλη εμπειρία στην 
ανάδειξη και αξιοποίηση του Φυσικού Περιβάλλοντος, θα είναι υπεύθυνος για το έργο, το οποίο κάθε  
τέσσερα (4) χρόνια θα αξιολογείται από ειδική επιτροπή της UNESCO και θα προγραμματίζονται οι απαιτητές 
δράσεις για τη συνέχιση της βιώσιμης λειτουργίας του, οι οποίες θα υποστηρίζονται από την Περιφέρεια, το 
Δήμο Αργοστολίου, Δήμο Ληξουρίου, Δήμο Σάμης και Δήμο Ιθάκης. 

 
Άρθρο 2ο Αντικείμενο  
 
2.1. Οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση με κείμενη 

νομοθεσία.   
2.2. Ειδικότερα, με το παρόν Μνημόνιο προβλέπεται η συμμετοχή (ουχί χρηματική) και η παροχή 

διευκολύνσεων-υποστήριξης εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης), 
του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ληξουρίου, του Δήμου Σάμης και του Δήμου Ιθάκης, κατά την υλοποίηση 
από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου των κάτωθι διακριτών δράσεων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και αποτελούν μέρος του συνολικού αντικειμένου 
του έργου, τη συντήρηση αυτού, την επίτευξη θετικής αξιολόγησης εκ μέρους της ειδικής Επιτροπής της 
UNESCO και τη βιώσιμη λειτουργία του, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2028: 

 
i. την προώθηση εκπαιδευτικών/ενημερωτικών δράσεων περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για το Γεωπάρκο, 
ii. την προβολή, υποστήριξη και ενίσχυση οικοτουριστικών δράσεων, που ενισχύουν την τοπική 

οικονομία, την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη και  
iii. την οργάνωση οικοτουριστικών και θεματικών εκδηλώσεων.   

 
Η αίτηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου με ηλεκτρονική ή 

έντυπη αλληλογραφία. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των διευκολύνσεων.  

 
Άρθρο 3ο Ισχύς  
 
Η διάρκεια του Μνημονίου αρχίζει με την υπογραφή του και εκτείνεται έως την 31/12/2028, ημερομηνία 

μέχρι την οποία θα πρέπει ,σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς  της πράξης επένδυσης, να 
διασφαλίζεται η βιώσιμη λειτουργία του έργου [πέντε χρόνια έπειτα από την ημερομηνία λήξης του ΠΕΠ, η 
οποία έχει ορισθεί η  31-12-2023]. Οι δράσεις της παραγράφου 2.2, του άρθρου 2 θα διεξάγονται, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο από το Φορέα Διαχείρισης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μνημονίου. 

Η διάρκεια του μνημονίου συνεργασίας μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
συμβαλλομένων μερών. Οι όροι και το αντικείμενο της παράτασης του μνημονίου θα εξεταστούν, κατά τη 
λειτουργία του Γεωπάρκου, κατά τη διάρκεια της οποίας δύναται το παρόν να έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.1. 

 
Άρθρο 4ο Φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης του αντικειμένου 
 
Φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης του Μνημονίου είναι: 
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1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
2. Ο Δήμος Αργοστολίου 
3. Ο Δήμος Ληξουρίου 
4. Ο Δήμος Σάμης 
5. Ο Δήμος Ιθάκης 
6. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
 
Ο κάθε φορέας αναλαμβάνει να υλοποιήσει όσες δράσεις του άρθρου 2, παρ.2.2 είναι συναφείς με τη 

φύση, το αντικείμενο και το εύρος των αρμοδιοτήτων του.  
 
Άρθρο 5ο Πόροι – χρηματοδότηση – προϋπολογισμός  
 
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των όσων προβλέπονται από το παρόν Μνημόνιο θα προέρχεται 

από τις πιστώσεις του Έργου, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 και θα υλοποιηθεί με 
δικαιούχο το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, που έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα 
χρηματοδότησης των αναγκών του Έργου.  

 
Άρθρο 6ο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  
 
6.1. Ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει το έργο του ετέρου 

συμβαλλομένου φορέα, για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του Έργου στο πλαίσιο του παρόντος 
Μνημονίου.  

6.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος 
ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς το Μνημόνιο ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει το 
Μνημόνιο αυτό από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
Συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
Συμβαλλόμενα μέρη που αναγνωρίζονται από το Μνημόνιο. 

6.3 Οι Γεώτοποι θα καθορίζονται με βάση και τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Δήμου και η διαχείριση 
και προστασία των περιοχών αυτών θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στους οποίους ανήκουν. 
Η ένταξη μιας περιοχής σε έναν Γεώτοπο από μόνη της δεν μεταβάλλει ούτε αλλάζει το ισχύον σήμερα 
ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 
Άρθρο 7ο Συγκρότηση – Αρμοδιότητες της  ΕΠ  
 
7.1. Οι Συμβαλλόμενοι φορείς, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου του Έργου που αφορά στην 

προετοιμασία και διεξαγωγή των ανωτέρω δράσεων για την αποδοχή του Γεωπάρκου από την τοπική 
κοινωνία και τους λοιπούς φορείς των νησιών συμφωνούν για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης 
(Ε.Π.) του Μνημονίου Συνεργασίας και για τη συμμετοχή στην Ε.Π., ενός (1) εκπροσώπου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας – Π.Ε. Ιθάκης), ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου, ενός (1) 
εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου, ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Σάμης, ενός (1) εκπροσώπου του 
Δήμου Ιθάκης & ενός (1) εκπροσώπου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με τους αναπληρωτές 
τους. Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες με γνώση 
του αντικειμένου του μνημονίου, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, προκειμένου να εκφράζουν άποψη σε 
ειδικότερα θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

7.2. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π. είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των προβλεπόμενων στο παρόν 
Μνημόνιο Συνεργασίας. 

7.4. Η Ε.Π. θα λειτουργεί με βάση τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων της Δημόσιας 
Διοίκησης και θα υπάρξει Απόφαση Περιφερειάρχη περί συγκρότησης αυτής, μετά την υπογραφή του 
μνημονίου. Πρόεδρος αυτής θα είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γραμματέας ο 
εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης. Κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική Απόφασή του. Τα μέλη της 
Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.  

 
Άρθρο 8ο Τελικές διατάξεις  
 
8.1.Είναι δυνατή η διεύρυνση και η τροποποίηση του Μνημονίου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και άλλων 

φορέων ή την επέκταση του αντικειμένου του, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο κατά την εκτέλεση του Έργου, 
με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά από έγκριση των αρμόδιων για κάθε φορέα 
οργάνων. 
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8.2. Με τη λήξη του Μνημονίου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή του, αντίγραφα των εγγράφων 
που θα παραχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου, συγκροτούν το αρχείο αυτού και θα 
περιέλθουν σε όλους τους συμβαλλομένους φορείς.   

8.3 Το παρόν μνημόνιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογεγραμμένα από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ 
 
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ ΝΕΤΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 

 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  : 

 
      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

     
1. Εγκρίνει το ανωτέρω επικαιροποιημένο σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης) – Δήμου Αργοστολίου - Δήμου Ληξουρίου - Δήμου 
Σάμης – Δήμου Ιθάκης – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, για την καλύτερη λειτουργία του 
ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ και προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προσπάθεια 
ένταξής του στο δίκτυο των ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO. 
 

2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του ανωτέρω μνημονίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο ΚΩΝ/ΝΟ Ι. ΚΑΡΑΒΙΑ, με 
αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΡΙΖΑ. 
 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του Μνημονίου. 
 
     Οι κ.κ.  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ 
και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ψηφίζουν θετικά, τονίζουν όμως ότι ένας φορέας 
διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου στο νομό και κυρίως του μοναδικού σε βιοποικιλότητα Αίνου, πρέπει 
να ανήκει αποκλειστικά στη μόνη υπηρεσία που είναι κατάλληλη και έχει και τις γνώσεις γι' αυτό δηλαδή στην 
Δασική Υπηρεσία.  

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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