
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 1-13-2018/29.01.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και την Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία “ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ”, θεατρικής εκδήλωσης στην Κέρκυρα, το Σάββατο 
24 Φεβρουαρίου 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   13  ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και την Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία “ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ”, θεατρικής εκδήλωσης στην Κέρκυρα, το Σάββατο 
24 Φεβρουαρίου 2018.

Τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση που έχει ως εξής:

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Κέρκυρα 12/1/2018      
 Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 15/3237

Προς:
Επιτροπή Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Παιδείας, Επιστημών 
ΠΙΝ

Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορ:  
Τηλέφωνο:
Fax:

Αλυκές Ποταμού
49100
Ελ. Γισδάκη
26613 61572
26610 42335

Κοιν.: Δ/νση Οικονομικού

ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το Επτανησιακό Θέατρο, στο Δημοτικό 
Θέατρο Κέρκυρας, την 24η Φεβρουαρίου 2018.

“Το Φιόρο του Λεβάντε” το εμβληματικό θεατρικό έργο του Επτανήσιου 
(Ζακυνθινού) συγγραφέα και λόγιου Γρηγορίου Ξενόπουλου είναι η θεατρική 
παράσταση που ετοιμάζει μια δημιουργική ομάδα επαγγελματιών και ερασιτεχνών 
ηθοποιών, που απαρτίζουν το “ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ” Ζακύνθου και προγραμματίζει 
παραστάσεις για τη Ζάκυνθο καταρχήν, και στη συνέχεια για την έδρα της ΠΙΝ την 
Κέρκυρα και την Αθήνα. 

Τηρώντας τις αποφάσεις της 1ης Πανιόνιας Πολιτιστικής Συνάντησης στη Λευκάδα 
τον Μάρτιο του 2017, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμβάλλει με όσες δυνάμεις 
διαθέτει στην στήριξη, προβολή και ενίσχυση των εκδηλώσεων που έχουν ως στόχο 
την αναβίωση του Επτανησιακού Πολιτισμού σε όλες του τις μορφές (χορός, 
τραγούδι, μουσική, εικαστικά, θέατρο κλπ). 

Η συγκεκριμένη παράσταση, που επιμελήθηκε και διοργάνωσε το ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Ζακύνθου, συμβαδίζει με τους στόχους που έχει θέσει η ΠΙΝ για τη διατήρηση της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους αλλά και την 
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προσφορά υψηλού ποιοτικού επιπέδου παραστάσεων και εκδηλώσεων στους πολίτες 
των Ιονίων Νήσων, οι οποίοι στερούνται οικονομικής δυνατότητας, καθώς η είσοδος 
στην εν λόγω εκδήλωση που προγραμματίζουμε είναι δωρεάν για όλους.  

Η ανταλλαγή από την άλλη πλευρά εκδηλώσεων στα νησιά μας και η παροχή αρωγής 
στα πολιτιστικά σωματεία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και στις άλλες Π.Ε., 
συμβάλλει στην συνεργασία των σωματείων μεταξύ τους, την εξωστρέφεια της ΠΙΝ 
και την ενίσχυση της συνοχής της νησιωτικής περιφέρειάς μας. 

Για την εκδήλωση αυτή απαιτείται η ΠΙΝ να συμβάλλει με τα έξοδα μετακίνησης των 
ηθοποιών και συντελεστών της θεατρικής παράστασης (λεωφορείο, εισιτήρια πλοίων),
της φιλοξενίας για δύο διανυκτερεύσεις (την προηγούμενη της εκδήλωσης για την 
απαιτούμενη πρόβα και την ημέρα της εκδήλωσης) και των εκτυπωτικών 
(προγραμμάτων, αφισών διαφήμισης), ενώ τα υπόλοιπα έξοδα ηχητικής και 
φωτιστικής εγκατάστασης, αμοιβών τεχνικών για το σκηνικό, ηχοληψία και 
προετοιμασία σκηνής και διατροφής βαρύνουν το ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ. 

Το ποσό που απαιτείται για να προβούμε σε συνδιοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης 
στην Κέρκυρας είναι έως 5.500 ευρώ και αναλύονται ως εξής: 1.200 ευρώ (διαμονή, 
φιλοξενία, ξενοδοχεία), 1.500 ευρώ (εκτυπωτικά) και 2.800 ευρώ (μεταφορά 
λεωφορείο, εισιτήρια πλοίων κλπ).

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 5.500 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 πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Εκτός αιθούσης ήταν 
κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής
κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, περιφερειακός σύμβουλος.

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 θεατρικής παράστασης, από την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΟΝΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ, την 24η Φεβρουαρίου 2018, που θα προσφερθεί δωρεάν στο κοινό.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κέρκυρας στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 5.500 € συνολικά.

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 1-13-2018/29.01.2018

-------------------------------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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