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Από το πρακτικό αριθμ. 4/23-03-2018 της με αριθμ. 4ης/2018 κατεπείγουσας 
συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 4-11-2018/23.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου μουσικής εκδήλωσης με κομμάτια θρησκευτικού
χαρακτήρα στο Μουσείο Ζακύνθου, τη Μ. Τρίτη.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23 Μαρτίου 
2018, ημέρα Παρασκευή 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 4η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.137/24439/ 
20.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 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, Μ. Μοσχάτ, Σπ. Δραζίνος, Σπ. Αγγουράκη, 
Λ. Κατωπόδη, Αν. Βαλλιανάτος, Σ. Πεφάνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία (παρόντες 7) 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   11  ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου μουσικής εκδήλωσης με κομμάτια 
θρησκευτικού χαρακτήρα στο Μουσείο Ζακύνθου, τη Μ. Τρίτη.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ 
Ζακύνθου Γρηγορία Λούτα  αναπτύσσει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
και καταθέτει εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ζακύνθου, η 
οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ:  Μουσική εκδήλωση με κομμάτια θρησκευτικού χαρακτήρα στο Μουσείο Ζακύνθου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προτίθεται να
διοργανώσει τη Μ. Τρίτη, 03/04/2018 μουσική εκδήλωση στο Μουσείο Ζακύνθου με
κομμάτια θρησκευτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται  για  μια  εκδήλωση  στην  οποία  θα  εκτελεστούν  μουσικά  κομμάτια
δυτικότροπης  θρησκευτικής  μουσικής,  η  οποία  έχει  επιδράσει  στην  εξέλιξη  της
Ζακυνθινής – Επτανησιακής θρησκευτικής μουσικής παράδοσης.

Παράλληλα θα προβάλλονται στο κοινό αντίστοιχα έργα επτανησιακής τέχνης από τη
συλλογή του Μουσείου Ζακύνθου.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η Ζακυνθινή παιδική Χορωδία του Καλλιτεχνικού
Εργαστηρίου Εύηχον, αποτελούμενη από πλέον των 30 παιδιών, κουαρτέτο εγχόρδων,
πιανίστας και 2 σολίστ φωνητικής.

Με  τη  συγκεκριμένη  προσπάθεια  προσδοκούμε  να  υπηρετήσουμε  τους  βασικούς
σκοπούς  της  Περιφέρειάς  μας,  που  είναι  η  διατήρηση  της  πολιτισμικής  μας
κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ φορέων και πολιτών της Περιφέρειάς μας.

Στο  πλαίσιο  αυτό  η  ΠΕ  Ζακύνθου  προτίθεται  να  αναλάβει  τα  εξής  κόστη  της
διοργάνωσης, τα οποία παραθέτονται αναλυτικά:
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1. Κόστος διανυκτέρευσης
Κατόπιν  έρευνας  τιμών  και  διαθεσιμότητας  σε  ξενοδοχεία  της  Ζακύνθου,  οι  7
προσκεκλημένοι μουσικοί θα διανυκτερεύσουν στις 2 και 3 Απριλίου σε ξενοδοχείο
με μέσο κόστος ανά άτομο ως 50 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και πρωινό. 
Συνολικά το κόστος της διανυκτέρευσης των 7 ατόμων για δύο νύχτες σε μονόκλινα
δωμάτια θα ανέλθει έως του ποσού των 700 ευρώ. 

2. Έντυπο υλικό
Για  τις  ανάγκες  της  εκδήλωσης  θα  τυπωθούν  προγράμματα  για  την  καλύτερη
ενημέρωση του κοινού, αφίσες και πανό. Το συνολικό κόστος του έντυπου υλικού θα
ανέλθει έως του ποσού των 1.000 ευρώ.

3. Ήχος – φως
Για τις  ανάγκες  της διεξαγωγής της εκδήλωσης θα χρειαστεί  εγκατάσταση ήχου –
φωτισμού – προβολής στο χώρο διεξαγωγής της. Το συνολικό κόστος της ενοικίασης
και λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης θα ανέλθει έως του ποσού των 1.500 ευρώ
για δύο ημέρες (την ημέρα της εκδήλωσης και την παραμονή).

Όπως  αναλύεται  παραπάνω,  καταβάλλοντας  κάθε  προσπάθεια  για  το  μικρότερο
δυνατό  κόστος  σε  όλες  τις  υποχρεώσεις,  η  ΠΕ  Ζακύνθου  καλείται  να  διαθέσει
συνολικά  έως  του  ποσού  των  3.200  ευρώ  για  τη  διεξαγωγή  της  συγκεκριμένης
μουσικής εκδήλωσης.

Σας καλώ να εγκρίνετε το ως άνω ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή
της σημαντικής αυτής διοργάνωσης και σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε.Ζ.

      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

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 διοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου μουσικής 
εκδήλωσης με κομμάτια θρησκευτικού χαρακτήρα στο Μουσείο Ζακύνθου, τη 
Μ. Τρίτη, 3/4/2018.
-Τη διάθεση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Ζακύνθου συνολικού 
ποσού 3.200€ , εκ των οποίων 700 ευρώ για δαπάνες φιλοξενίας, 1.000 ευρώ 
για έντυπο υλικό και 1.500 ευρώ για εγκατάσταση ήχου – φωτισμού – 
προβολής. 
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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 4-11-2018/23.03.2018

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
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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