
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 1-3-2018/29.01.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση 
εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με τον Επιμορφωτικό – Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο Λακύθρας “Ο Βύρωνας”, τις 4/2/2018 και 11/02/2018. 

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 επί συνόλου 12 
μελών) ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων, 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 
εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με τον Επιμορφωτικό – Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο Λακύθρας “Ο Βύρωνας”, τις 4/2/2018 και 11/02/2018. 

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αν. Βαλλιανάτος, λόγω απουσίας του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης για υπηρεσιακούς λόγους, 
αναπτύσσει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής:

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                           
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
     
                                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ      

     
Δ/νση : Διοικητήριο                                                
8100 Αργοστόλι                                                       
Τηλ.:   2671360508                                                  
Fax  : 2671028462                                                   
Πληροφορίες:  Σαμόλη Ευαγγελία        

 Αργοστόλι, 10/1/2018

Αριθμ. Πρωτ.:11433/27547

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ TΗΣ ΠΕ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ  ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ Ο ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΧΕΤ: Το  υπ.αριθμ 1/20-12-2017  έγγραφο του ως άνω Συλλόγου 

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω αιτήματος, σύμφωνα με το οποίο 
ζητείται συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (Ν. 3852 άρθρο 
186, εδάφιο Η-15 & άρθρο 26 εδάφιο δ. ΠΔ 147) για την εκδήλωση η οποία 
περιγράφεται ως ακολούθως: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα 

ΑΔΑ: ΡΞ897ΛΕ-1ΔΞ



με τον  Επιμορφωτικό –Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λακύθρας ο «Βύρωνας» τις  4/2/2018,
11.02.2018.

Η πρόταση αφορά στην διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με 
τον  Επιμορφωτικό –Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λακύθρας ο «Βύρωνας» τις 4/2/2018, 
11.02.2018, η οποία αφορά στην ανάδειξη τις παραδοσιακής Κεφαλλονίτικης 
μουσικής όπως και ξεχωριστών παραδοσιακών χορών του τόπου μας ήτοι καντρίλιες, 
λαντζιέρες και γαϊτανάκι, άρρηκτα συνδεδεμένους με την επτανησιακή παράδοση και 
τον πολιτισμό των νησιών μας. Οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στην διατήρηση των 
μνημών αλλά και της μουσικο-χορευτικής μας παράδοσης  και την  διάδοσή τους 
στους νέους. Τα δρώμενα θα λάβουν χώρα στην πλατεία της Λακύθρας. 
Για την εκδήλωση αυτή η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς αφορά
στην κάλυψη του κόστους της ορχήστρας η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
2001 €.
 Ο σύλλογός  θα αναλάβει το κόστος των εκτυπωτικών, των στολών, των στολισμών 
και της εξέδρας της ηχητικής υποστήριξης  των επαφών, της οργανωτικής επιμέλειας 
του γεγονότος και οτιδήποτε άπτεται της διοργανώσεως.
Με την συγκεκριμένη διοργάνωση προσδοκούμε να υπηρετήσουμε τους βασικούς 
σκοπούς της Περιφέρειάς μας, που είναι η διατήρηση της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της υπάρχουσας πίστωσης 100.000 € στον Π/Υ της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους 2018 Φ.04071 Κ.Α.Ε 
9899.04.018.002.001, τις ανάγκες συν-διοργάνωσης και με άλλους φορείς για το έτος 
2018 με σκοπό  την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στοχεύοντας στην διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην 
διάδοσή της στους νέους, συναινούμε για  την:

Συνδιοργάνωση σειράς εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με τον  Επιμορφωτικό –
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λακύθρας ο «Βύρωνας» τις  4/2/2018, 11.02.2018, η οποία 
αφορά στην ανάδειξη τις παραδοσιακής Κεφαλλονίτικης μουσικής όπως και 
ξεχωριστών παραδοσιακών χορών του τόπου μας ήτοι καντρίλιες, λαντζιέρες και 
γαϊτανάκι   και συμμετοχή μας στα έξοδα αυτών, με το ποσό των 2001 € που αφορά 
στην κάλυψη του κόστους της ορχήστρας για όλες τις εκδηλώσεις σε βάρος του Π/Υ 
της ΠΕ Κεφαλληνίας.

Η έγκριση των πιστώσεων και η διάθεση των σχετικών ποσών συνιστά αρμοδιότητα 
της Οικονομικής Επιτροπής με  την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση 
προβλεπόμενης διαδικασίας. . Εισηγητής του παρόντος θέματος κατά την συνεδρίαση 
της επιτροπής σας, ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
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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

Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα με τον 
Επιμορφωτικό – Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λακύθρας “Ο Βύρωνας”, τις 4/2/2018 
και 11/02/2018.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης στις
δαπάνες των εκδηλώσεων έως του ποσού των 2.001 € συνολικά, που αφορά 
στην κάλυψη του κόστους της ορχήστρας.  

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 1-3-2018/29.01.2018

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