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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 1/29-01-2018 της με αριθμ. 1ης/2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, τη Δευτέρα 29 
Ιανουαρίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 1-10-2018/29.01.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και τον Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Άφρας, την 5η Μαρτίου 2018. 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 Ιανουαρίου 
2018, ημέρα Δευτέρα 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 1η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.30/7120/ 
25.01.2018 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. Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, πρόεδρος της Επιτροπής, Θ. Καμπίτσης, Μ. Μοσχάτ, Σπ. Δραζίνος, 
Σπ. Αγγουράκη, Λ. Κατωπόδη, Αν. Βαλλιανάτος, Σ. Πεφάνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία (παρόντες 8) ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Στη συνέχεια κι αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για την εισαγωγή προς 
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συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπειγόντων εξαιτίας των 
ημερομηνιών διεξαγωγής των εκδηλώσεων. 

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. 
προχώρησαν στο παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ   10  ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και τον Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Άφρας, την 5η Μαρτίου 2018. 

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή αναπτύσσει το 10ο θέμα
και καταθέτει εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣ:

Κέρκυρα,      29 / 01/2018
Αριθμ.Πρωτ.: 5776/2413
                         

Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού ,
Παιδείας και Επιστημών 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ταχ.Δ/νση      :Σ.Σαμάρα 13
Τ.Κ.               :49100
Πληροφορίες : Ε.Ρίκου
Τηλέφωνο      :2661362331
 Fax                :2661362336   
E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                 

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Θέμα: « Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τoν Μορφωτικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Άφρας    ».      

  ΣΧΕΤ.: Το από  22-01-2018 αίτημα   του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άφρας.
    Σας  διαβιβάζουμε  φωτοτυπία  του  παραπάνω  σχετικού  αιτήματος  του  Μορφωτικού
Πολιτιστικού Συλλόγου Άφρας  , σύμφωνα με το οποίο ζητείται συνδιοργάνωση με την Π.Ε.
Κέρκυρας για την πραγματοποίηση Μουσικής εκδήλωσης Δημοτικών Σχολείων με θέμα 
« Μαζί για το τραγούδι  ».
    Στις  5   Μαρτίου  στο  Δημοτικό  θέατρο  Κέρκυρας  θα  πραγματοποιηθεί  χορωδιακή
συνάντηση  δύο   δημοτικών  σχολείων  της  Κέρκυρας  (  Μαντουκίου  και  Άφρας  )με  το  9 ο

Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας Αθήνας  καθώς και την παιδική χορωδία «Σπύρου Λάμπρου».
Στα πλαίσια  της χορωδιακής συνάντησης επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών , η
επικοινωνία  με  άλλα  σχολεία  η  ανταλλαγή  πολιτιστικών  στοιχείων  μεταξύ  των
συνεργαζόμενων σχολείων.
Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  προβολή  της  Κέρκυρας  του  πολιτισμού  της  και  της
μουσικής της παράδοσης..
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Η χορωδιακή  μουσική  εκδήλωση  δημοτικών  σχολείων  στοχεύει  στην  ενθάρρυνση  και  τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος , όπου μπορεί να ανθίσει η συλλογική μουσική έκφραση των
παιδιών με σκοπό να τους δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουν τη μουσική τους δεξιότητα και
να συναντήσουν και να γνωρίσουν άλλες παιδικές χορωδίες , προσφέροντας ταυτόχρονα σε
όλους εμάς τη χαρά να τα απολαύσουμε .
Για  την  πραγματοποίηση  των  στόχων  του  προγράμματος  θα  συμμετέχει  και  το  Μουσικό
Σχολείο Κέρκυρας με ένα σύνολο.
Η παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας την
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και τον Απρίλη στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη » .
Στη  χορωδιακή  αυτή  συνάντηση θα  συμμετέχουν  80  περίπου  παιδιά  που  με  τις  ιδιαίτερα
όμορφες φωνές τους θα μεταφέρουν σε όλους μηνύματα αγάπης χαράς και αισιοδοξίας.
Με την συγκεκριμένη διοργάνωση προσδοκούμε να υπηρετήσουμε τους βασικούς σκοπούς
της Περιφέρειας μας, που είναι η διατήρηση και η δημιουργική αξιοποίηση όλων εκείνων των
γνωρισμάτων που συνιστούν την παράδοση και τον πολιτισμό μας .
    Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται σε 12.000,00€ για ηχητικά και
φωτιστικά συστήματα ,εκτυπωτικά ( αφίσες , προγράμματα ) , μπουφέ 100 ατόμων ( παιδιά
συνοδοί  και  τα  μέλη  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Άφρας  ),  μετακίνηση  και  διαμονή  των
φιλοξενούμενων χορωδιών και των συνοδών τους.

Λαμβάνοντας  υπόψη το ύψος της εξασφαλισμένης  πίστωσης προϋπολογισμού έτους  2018,
καθώς και τις ανάγκες συνδιοργάνωσης και με άλλους φορείς για το έτος 2018, με σκοπό την
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας 
                                                                 Συναινούμε
              Για την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τoν   Μορφωτικό 
Πολιτιστικό  Σύλλογο Άφρας  , σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Κέρκυρας 2018 όπως
παρακάτω : 
     
5.000,00 € εκ των οποίων 3000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διαμονή 40
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας 3 διανυκτερεύσεις και  2000,00€για τη διαμονή
40 μαθητών της παιδικής χορωδίας  Σπύρου Λάμπρου 2 διανυκτερεύσεις.

    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.
   
    Εισηγητής του παρόντος θέματος κατά την συνεδρίαση της επιτροπής σας θα είναι η 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας και σε περίπτωση απουσίας αυτής  ο Γενικός Διευθυντής 
Τουρισμού Παραγωγής και Ανάπτυξης.
                                                                        

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

                                                                                     ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
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Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ 
Κέρκυρας και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άφρας, την 5η Μαρτίου 
2018.  
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κέρκυρας στις δαπάνες 
των εκδηλώσεων έως του ποσού των 5.000 € συνολικά για δαπάνες 
φιλοξενίας. 

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 1-10-2018/29.01.2018

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
Θεόδωρος Καμπίτσης
Μαρίνα Μοσχάτ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος Σπυρίδων Δραζίνος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη

Λουκία Κατωπόδη
Σουσσάνα Πεφάνη

Η Γραμματέας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
 

Ελένη Γισδάκη
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