
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 1-8-2018/29.01.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση θεατρικής 
παράστασης, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

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 τα μέλη της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. προχώρησαν στο παρακάτω 
θέμα: 
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ΘΕΜΑ   8  ο:   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση θεατρικής 
παράστασης, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση που κατέθεσε η 
αρμόδια υπηρεσία, Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ 
Ζακύνθου και η οποία έχει ως εξής:

                     
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ζάκυνθος,     5   /   1  /2018   
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.:  111699/20990
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
            
           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 21ής Μαΐου Διοικητήριο            ΠΡΟΣ: Επιτροπή, Πολιτισμού, Αθλητισμού
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 29100                                                                     Παιδείας και Επιστημών
ΤΗΛ : 2695360390                                                                      τηλ.: 2661361572
FAX: 2695360495                                          ΚΟΙΝ : α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου
ΠΛΗΡ.: Λούτα Γρηγορία                         β) Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
email: glouta@pin.gov.gr                       ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΜΑ: Συνδιογάνωση θεατρικής Παράστασης με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του εκπροσώπου του ΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ,  σύμφωνα  με  το  οποίο  ζητείται  συνδιοργάνωση  με  την  Περιφερειακή
Ενότητα Ζακύνθου  (Ν. 3852/2010 (φεκ 87Α ) άρθρο 186, εδάφιο Η-15 & άρθρο 26
εδάφιο  δ.  ΠΔ 147/2010  (φεκ  240Α΄)  για  την  εκδήλωση  η  οποία  περιγράφεται  ως
ακολούθως: Συνδιοργάνωση θεατρικής Παράστασης με το ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ζακύνθου  προτίθεται  να  συμμετάσχει  στη
συνδιοργάνωση μιας θεατρικής παράστασης με το ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ με το ποσό των
2600,00€, στην  οποία  θα  συμμετέχουν  νεαροί  Ζακυνθινοί  επαγγελματίες   και
ερασιτέχνες  ηθοποιοί που συνεχίζουν άοκνα την παράδοση στο ζακυνθινό θέατρο. Το
θεατρικό  έργο  που  θα  παρουσιαστεί  είναι  το  «  Το  Φιόρο  του  Λεβάντε  »  του
Ζακυνθινού  συγγραφέα  Γρηγορίου  Ξενόπουλου.  To συνολικό  κόστος της
παράστασης  ανέρχεται  κατά  προσέγγιση  τις  14.000€ για  κουστούμια,  σκηνικά  ,
ηχητικά, φωτισμό, αφίσες, προγράμματα και πανό. 

 Το ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ θα αναλάβει το κόστος των ηχητικών, του φωτισμού,
κάποιες  από  τις  αμοιβές  των  καλλιτεχνών,  των  κουστουμιών,  της  προβολής  και
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διαφήμισης  της  παράστασης  των  επαφών  και  της  οργανωτικής  επιμέλειας  του
γεγονότος, των επαφών και 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  και  η  προαγωγή  του  πολιτισμού
γενικότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της εξασφαλισμένης πίστωσης 35.000 € στον
Π/Υ  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ζακύνθου  2018  Φ.03071  Κ.Α.Ε
9899.03.018.001.001, 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 και την προαγωγή του πολιτισμού γενικότερα, συναινούμε
για  την:

Συνδιοργάνωση  της  θεατρικής  παράστασης  με  το  ΙΟΝΙΟ ΘΕΑΤΡΟ με
τίτλο «Το Φιόρο του Λεβάντε ». 

Το  ποσό  που  θα  συμμετέχει  η  Π.Ε.  Ζακύνθου  ανέρχεται    στα  2600,00 €
συμπεριλαμβανομένων  των κρατήσεων και  η  παράσταση που θα  είναι  δωρεάν για
όλους  και  ιδιαίτερα για τα άτομα με  αναπηρία και  τους  ανέργους,  θα παιχτεί  την
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Σαρακινάδου και ώρα  10:00
πμ. 

Προϋπολογισμός: 2600,00€.
Αναλυτικά: 1600,00€ για εκτύπωση προγραμμάτων , Αφίσες και πανό και

       1000,00€ για κατασκευή σκηνικών.

Η Π.Ε.Ζ. προσπαθεί να συμβάλλει, σε αυτούς τους δύσκολούς καιρούς, στη
συνέχιση και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και να προσφέρει
στο  θεατρόφιλο  κοινό  της  Ζακύνθου  που  στερείται  οικονομικής  δυνατότητας  μια
πραγματικά άρτια θεατρική παράσταση.

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 Π.Ε. Ζακύνθου Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

               

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                     Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

        ΕΛ.  ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                        

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.
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Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης, από την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΟΝΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ, την 7η Φεβρουαρίου 2018, που θα προσφερθεί δωρεάν στο κοινό.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Ζακύνθου στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 2.600 € συνολικά, εκ των οποίων 1.600 
ευρώ για την εκτύπωση προγραμμάτων, αφισών και πανό και 1.000 ευρώ για 
την κατασκευή σκηνικών. 

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 1-8-2018/29.01.2018

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