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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 2/05-03-2018 της με αριθμ. 2ης/2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, τη Δευτέρα 5 
Μαρτίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 2-8-2018/05.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και τον Αθλητικό Όμιλο 
Κέρκυρας “ΦΑΙΑΞ”, υπό τον τίτλο “Τουρνουά Χειροσφαίρισης Δημοτικών 
Σχολείων Κέρκυρας”, στο διάστημα 18-27 Απριλίου 2018, στην Κέρκυρα.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 5 Μαρτίου 
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 2η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.89/16919/ 
27.02.2018 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 εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και τον Αθλητικό Όμιλο 
Κέρκυρας “ΦΑΙΑΞ”, υπό τον τίτλο “Τουρνουά Χειροσφαίρισης Δημοτικών 
Σχολείων Κέρκυρας”, στο διάστημα 18-27 Απριλίου 2018, στην Κέρκυρα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων,  αναπτύσσει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 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,      27/02/2018
Αριθμ.Πρωτ.: 91/17059
                         

Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού ,
Παιδείας και Επιστημών 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ταχ.Δ/νση      :Σ.Σαμάρα 13
Τ.Κ.               :49100
Πληροφορίες : Ε. Γισδάκη
Τηλέφωνο      :2661361572
                                                

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Θέμα: « Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τoν ΑΟ ΦΑΙΑΞ   ».      
  ΣΧΕΤ.: Το από  23-02-2018 αίτημα   του Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας ‘ΦΑΙΑΞ”

Σας διαβιβάζουμε φωτοτυπία του παραπάνω σχετικού αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου 
Κέρκυρας ΑΟ ΦΑΙΑΞ , σύμφωνα με το οποίο ζητείται συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Κέρκυρας
για την πραγματοποίηση Τουρνουά Χειροσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Κέρκυρας.

   Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 17 Δημοτικών Σχολείων από την πόλη 
της Κέρκυρας και των όμορων περιοχών, δηλαδή: Κοντόκαλι, Ποταμός και Κυνοπιάστες. 
Υπολογίζεται ότι οι συμμετέχοντες αθλητές, μαθητές και μαθήτριες της 4ης, 5ης και 6ης 
Δημοτικού, που θα λάβουν μέρος είναι 400.
Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 18 – 27 Απριλίου 2018 στο Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Κέρκυρας και το συνολικό κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται σε 9.686 ευρώ. 

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προβολή και ανάπτυξη του αθλήματος της χειροσφαίρισης 
και μέσω αυτού η προαγωγή του αθλητισμού και η παρακίνηση των νέων, εν προκειμένω 
μαθητών των κερκυραϊκών σχολείων στην ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που έχουν 
όφελος στη ζωή τους, μακριά από εξαρτήσεις και περιθωριοποίηση.
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Ο αθλητισμός άλλωστε βρίσκεται στους πρωταρχικούς στόχους της Περιφερειακής αρχής, με 
ενίσχυση αθλητικών σωματείων, εκσυγχρονισμό και δημιουργία χώρων άθλησης και 
καθιέρωση θεσμών προαγωγής του αθλητισμού.

Από το συνολικό προϋπολογισμό των 9.686 ευρώ που έχει καταθέσει αναλυτικά ο ΑΟ ΦΑΙΞ, 
αιτούνται την συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας με 4.960 ευρώ και 
αναλυτικά:
-φανελάκια με τυπωμένα σήματα διοργάνωσης και νούμερα 2.800ευρώ (+ ΦΠΑ)
-μπάλες (30 Χ 20 ευρώ) 600 ευρώ (+ ΦΠΑ)
- εμφάνιση αθλητικής ομάδας (καρτέλες τυπωμένες κλπ 30 Χ 20 ευρώ) 600 ευρώ (+ΦΠΑ)

Από το εν λόγω αίτημα του συλλόγου ΑΟ ΦΑΙΞ εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας αλλά και στο πλαίσιο που μπορούμε να 
κινηθούμε βάσει νομοθεσίας και καλής πρακτικής, καθώς και στην κατεύθυνση εξασφάλισης 
της βεβαιωμένης συμμετοχής της ΠΙΝ σε συνδιοργανώσεις (μέσω εκτυπωμένων λογοτύπων 
της ΠΙΝ κλπ) μπορούμε να συμμετέχουμε στο κόστος αγοράς και διάθεσης φανελών 
(αθλητικών, βαμβακερών με κοντό μανίκι), με τύπωμα και ευκρινές λογότυπο της ΠΙΝ στο 
πίσω ή μπροστά μέρος, έως της ποσότητας των 400 τεμαχίων και  έως του ποσού των 7ευρώ 
έκαστο, δηλαδή συνολικού ποσού 3.472 ευρώ (2.800 ευρώ + ΦΠΑ 24%).  

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της εξασφαλισμένης πίστωσης προϋπολογισμού 
έτους 2018, καθώς και τις ανάγκες συνδιοργάνωσης και με άλλους φορείς για το έτος 2018, 

                                                                 Συναινούμε

Για την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας με τον ΑΟ ΦΑΙΑΞ 
του Τουρνουά Χειροσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Κέρκυρας, σε βάρος του 
προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας 2018 με το ποσό των 3.472 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για φανελάκια με τυπώματα και νούμερα και τη διάθεσή τους στους 400 συμμετέχοντες
μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στο Τουρνουά Χειροσφαίρισης, που θα διεξαχθεί
στο διάστημα 18 – 27 Απριλίου 2018 στο ΕΑΚ Κέρκυρας.  

    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 Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας “ΦΑΙΑΞ”, υπό τον τίτλο 
“Τουρνουά Χειροσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων Κέρκυρας”, στο διάστημα 18-
27 Απριλίου 2018, στην Κέρκυρα.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κέρκυρας στις δαπάνες 
των εκδηλώσεων έως του ποσού των 3.472 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) για φανελάκια με τυπώματα και νούμερα και τη διάθεσή τους στους 400 
συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στο Τουρνουά 
Χειροσφαίρισης.

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 2-8-2018/05.03.2018

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