
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ         
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 11/27-12-2017 της με αριθμ. 11ης/2017 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, τη Τετάρτη 
27 Δεκεμβρίου 2017 (Β’ κύκλος).

Αριθμ. Απόφασης 11-3/27.12.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
για την Επτανησιακή Μουσική στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τις Χορωδίες
Λευκίμμης, Νέα Χορωδία Λευκάδας, Χορωδία Λιβαθούς Κεφαλονιάς και 
Χορωδία Ζακύνθου “Το φιόρο του Λεβάντε”. 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 Δεκεμβρίου 
2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στις αίθουσες συνεδριάσεων της έδρας 
της ΠΙΝ (Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα) και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι) και 
Ζακύνθου (21ης Μαΐου), πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 11η  
συνεδρίαση/2017 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.602/112087/ 
22.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη της Επιτροπής.  

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 
55786/22701/05.07.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 
υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας Ελένη Γισδάκη.

Παρόντες ήταν τα τακτικά μέλη κ.κ. Θ. Καμπίτσης, Σπ. Δραζίνος, Σπ. 
Αγγουράκη, Λ. Κατωπόδη, Αν. Βαλλιανάτος, Σ. Πεφάνη, Αικ. Βαγγελάτου και 
το αναπληρωματικό μέλος Κων. Γκούσης (σε αναπλήρωση του τακτικού 
μέλους Μ. Μοσχάτ, η οποία ειδοποίησε ότι κωλυόταν να παραβρεθεί).

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία (παρόντες 8 επί συνόλου 12 
μελών) ο εκτελών χρέη Προέδρου της Επιτροπής, περιφερειακός σύμβουλος 
Θεόδωρος Καμπίτσης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

-----------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----------------------------------

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. προχώρησαν στο παρακάτω 
θέμα: 
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ΘΕΜΑ   3  ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
για την Επτανησιακή Μουσική στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τις Χορωδίες
Λευκίμμης, Νέα Χορωδία Λευκάδας, Χορωδία Λιβαθούς Κεφαλονιάς και 
Χορωδία Ζακύνθου “Το φιόρο του Λεβάντε”.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή, αναπτύσσει το 3ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κέρκυρα 22/12/2017      
 Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 603/112094

Προς:
Επιτροπή Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Παιδεία και 
Επιστημών ΠΙΝ

Δ/νση:

Τ.Κ.:
Πληροφορ:  
Τηλέφωνο:
Fax:

Σαμάρα 13 & 
Αλυκές Ποταμού
49100
Ελ. Γισδάκη
26613 61572
26610 42335

Κοιν.: 1. κ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες 
Π.Ε. Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Κεφαλονιάς, Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Επτανησιακή Μουσική στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών την 13η Ιανουαρίου 2018.

“Τα Επτάνησα πάντα τραγουδούν” είναι ο τίτλος της μεγάλης εκδήλωσης που 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και οι Χορωδίες Λευκίμμης, Λευκάδας, 
Λιβαθούς και Ζακύνθου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με στόχο την προβολή του 
επτανησιακού πολιτισμού και της μουσικής των νησιών μας.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής, 
στο πλαίσιο του κύκλου “Γέφυρες” με τη συμμετοχή χορωδιών από όλα τα νησιά της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα τις Χορωδίες:
- Λευκίμμης (Κέρκυρα)
- Νέα Χορωδία Λευκάδας
- Χορωδία Λιβαθούς (Κεφαλονιά)
- Χορωδία Ζακύνθου “Το φιόρο του Λεβάντε”.
Το ρεπερτόριο των χορωδιών θα είναι αυστηρά επτανησιακό και η μουσική των 
Ιονίων Νήσων θα κατακλύσει το Μέγαρο Μουσικής, σε μια εκδήλωση που ήδη έχει 
αγκαλιαστεί από τους συλλόγους αποδήμων της Αθήνας και του Πειραιά. 
Η εκδήλωση που έχει ως σκοπό την προαγωγή της επτανησιακής μουσικής και τη 
συνεργασία μουσικών τμημάτων από όλα τα Ιόνια Νησιά, που προβάλλει την 
παράδοση του τόπου μας, την πολιτιστική κληρονομιά και στηρίζει τις δράσεις 
συνοχής της ΠΙΝ, είναι για εμάς εξόχως σημαντική για την πολιτιστική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Επιπλέον προσφέρει τα μέγιστα στην εξωστρέφεια και τις δημόσιες σχέσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ η εκδήλωση είναι σύμφωνη και με τους σκοπούς της 
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ΠΙΝ για ενίσχυση των σωματείων στις εκδηλώσεις που γίνονται εκτός ΠΙΝ με 
επτανησιακό χαρακτήρα. 
Τέλος η εκδήλωση είναι πλήρως εναρμονισμένη με το έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, με αριθμ. Πρωτ. 2/31246/0026/6-6-2006, σύμφωνα με 
το οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών αρκεί να συμβάλλουν στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Για την εκδήλωση αυτή απαιτείται η ΠΙΝ να συμβάλλει με τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής των χορωδών από τα μουσικά σχήματα κάθε νησιού, ενώ τα έξοδα 
διατροφής, ηχητικής εγκατάστασης, διαφήμισης με κάθε πρόσφορο τρόπο (αφίσες, 
διαφημιστικά σποτ κλπ.) καθώς και όποια άλλη τεχνικής ή διοικητικής φύσης δαπάνη 
απαιτείται για την προετοιμασία και διοργάνωση έχουν αναλάβει από κοινού οι 4 
χορωδίες σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συνεπώς για την εκδήλωση απαιτείται κόστος που αναλύεται ως εξής:

Μετακινήσεις με 4 λεωφορεία (ένα για κάθε χορωδία) για τα δρομολόγια Κέρκυρα – 
Αθήνα – Κέρκυρα, Λευκάδα – Αθήνα – Λευκάδα, Κεφαλονιά – Αθήνα – Κεφαλονιά 
και Ζάκυνθος – Αθήνα – Ζάκυνθος, 55 θέσεων έκαστο, με αναχώρηση την 12η 
Ιανουαρίου 2017 και επιστροφή την 14η Ιανουαρίου 2017, με συνολική τιμή 10.000 
ευρώ. 

Διαμονή σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους χορωδούς και μαέστρους των 
χορωδιών σε ξενοδοχεία της Αθήνας, για 200 συνολικά άτομα, για δύο βράδια την 12η
Ιανουαρίου και την 13η Ιανουαρίου 2017, με μέση τιμή κατ’ άτομο 37 
ευρώ/διανυκτέρευση, δηλαδή συνολικό κόστος διανυκτερεύσεων 14.800 ευρώ. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της εξασφαλισμένης πίστωσης του υπό έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2018 σας καλώ να συναινέσετε για τη διοργάνωση της 
σπουδαίας αυτής εκδήλωσης για την επτανησιακή μουσική και την προβολή του 
πολιτισμού μας, με συνολικό κόστος 24.800 ευρώ. 

Η έγκριση των πιστώσεων και η διάθεση των σχετικών ποσών θα γίνει από την 
Οικονομική Επιτροπή με την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση προβλεπόμενης 
διαδικασίας. 

                                                                            
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΑ ΓΙΣΔΑΚΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
       
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο εκτελών χρέη Προέδρου 
της Επιτροπής Θεόδωρος Καμπίτσης, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Επτανησιακή Μουσική στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, την 13η Ιανουαρίου 2018 με τις Χορωδίες Λευκίμμης, Νέα 
Χορωδία Λευκάδας, Χορωδία Λιβαθούς Κεφαλονιάς και Χορωδία Ζακύνθου 
“Το φιόρο του Λεβάντε”.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις δαπάνες της εκδήλωσης 
έως του ποσού των 24.800 ευρώ συνολικά για τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής των τεσσάρων Χορωδιών. 

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για τις δικές της ενέργειες, δια των αρμοδίων σε κάθε Π.Ε. 
υπηρεσιών, για την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση προβλεπόμενης 
διαδικασίας. 

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 11-3/27.12.2017

-------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ----------------------------------------

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος λύεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
Σπυρίδων Δραζίνος 
Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη

Θεόδωρος Καμπίτσης Λουκία Κατωπόδη
Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΙΝ Σουσσάνα Πεφάνη

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Αικατερίνη Βαγγελάτου 

Η Γραμματέας Κων/νος Γκούσης

Ελένη Γισδάκη
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