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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

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 4-14-2018/23.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας Κέρκυρας, 9-13 Μαΐου 2018.

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 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 
συζήτηση 3 θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  τα οποία στάλθηκαν από τις 
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υπηρεσίες μετά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την αποστολή της 
πρόσκλησης, αλλά τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα συζήτησής τους 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 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας Κέρκυρας, 9-13 Μαΐου 2018.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή αναπτύσσει το 14ο 
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,      21/ 03/2018
Αριθμ.Πρωτ.: 12827/5324
                         

Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού ,
Παιδείας και Επιστημών 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ταχ.Δ/νση      :Σ.Σαμάρα 13
Τ.Κ.               :49100
Πληροφορίες : Ε.Ρίκου
Τηλέφωνο      :2661362331
 Fax                :2661362336   
E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                 

    Θέμα: «Έγκριση  Συνδιοργάνωσης  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  με  τη  Λέσχη
Αρχιμαγείρων  Κέρκυρας ».    

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση από την Επιτροπή Πολιτισμού , Αθλητισμού Παιδείας και 
Επιστημών της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο εκτέλεσης αρμοδιοτήτων της που έχουν καθοριστεί με την 
υπ αριθμ.  88-09-17/30-04-2017 απόφαση σύστασης της του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1. ΑΙΤΗΜΑ 
Με την από 13-02-2018 αίτησή της η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας ζητά την συμμετοχή 
της Π.Ε. Κέρκυρας στην πολιτιστική εκδήλωση με τα παρακάτω στοιχεία :
ΤΙΤΛΟΣ : ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ –CORFU FOOD AND WINE  
 FESTIVAL.
ΤΟΠΟΣ : Κέρκυρα πλατείες χωριών , εστιατόρια και ξενοδοχεία .
της Κέρκυρας .
ΧΡΟΝΟΣ : Τετάρτη  9  έως Κυριακή 13 Μαΐου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Την Τετάρτη 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική 
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έναρξη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην πλατεία  Σπιανάδα.
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων μαγειρεύει τα πιάτα που συνθέτουν την ιστορία της Κέρκυρας και 
των υπολοίπων Ιονίων Νησιών.
Τα οινοποιεία της Κέρκυρας επιδεικνύουν τα νέα κρασιά ( σοδειάς 2017).
Οι Φιλαρμονικές και οι Χορωδίες αναδεικνύουν την επίδραση της επτανησιακής σχολής στην 
Μουσική.
Street   party με διαδρομές γευσιγνωσίας.
Από Πέμπτη 10 έως Κυριακή 13 Μαΐου  το Φεστιβάλ θα εκτυλίσσεται σε πλατείες χωριών , 
εστιατόρια και ξενοδοχεία της Κέρκυρας τα οποία παρουσιάζουν για 1-5 ημέρες το καθένα το 
μενού της χρονιάς , τον σέφ , την φιλοσοφία , το όραμά τους . Κατά την διάρκεια του 
Φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την κουζίνα όλων των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων, να μυηθούν στη μαγειρική , να ρωτήσουν και να συζητήσουν 
με τον σεφ.  
Παράλληλες εκδηλώσεις :
Σεμινάρια Ιστορίας της Επτανησιακής Κουζίνας, Σεμινάρια Ομηρικής & Μεσογειακής 
Διατροφής , Μαθήματα Μαγειρικής & Κηπευτικής 
Επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία , ποτοποιεία , ζυθοποιεία , εργαστήρια τροφίμων.
ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της γαστρονομίας ως κύριου 
χαρακτηριστικού της ιστορίας και του πολιτισμού στην  Κέρκυρας και τα Ιόνια.
ΚΟΙΝΟ : Ξένοι επισκέπτες, Έλληνες επισκέπτες, Κερκυραίοι.
ΚΟΣΤΟΣ : Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται 84.350,00€ που 
αναλύεται ως εξής :
Οργάνωση παραγωγής 12.900,00 €
Κατασκευή και λειτουργία διαδικτυακού τόπου 3.200,00€
Έξοδα φιλοξενίας προσκεκλημένων ( διαμονή, διατροφή και επίσημο δείπνο )10.050,00€
Τελετή έναρξης ( ηχητικά, catering , υλικά μαγειρέματος και άλλα έξοδα ) 20.500,00€
Οπτικό Υλικό ( σήμανση χώρων , χάρτης χώρων και διαδρομών, μονόφυλλα χώρων ) 
27.500,00 €
 Δημοσιότητα ( Δημιουργικός Σχεδιασμός , Αφίσα , Προσκλήσεις , Μπάνερς )
5.200,00 €
Αποτύπωση ( Βίντεο και Φωτογράφηση ) 5.000,00 €
 ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  & ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΗΣ : Έξοδα φιλοξενίας 15 
  ατόμων σε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό για 5 ημέρες Χ 98,00€ την ημέρα 
( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) σύνολο 7.350,00€, 
διατροφή 15 ατόμων Χ 5 ημέρες Χ 2 φορές την ημέρα 10,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ )το γεύμα σύνολο 1.500,00€
Δύο επίσημα δείπνα 40 ατόμων 15,00€ το άτομο ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) 
1.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :10.050,00 €

ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14.300,00€ και ΠΟΣΟ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 60.000,00€
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ : Η δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  διότι με την υλοποίηση του πρόκειται να αναδειχθούν και να 
 παρουσιασθούν σε ξένους επισκέπτες  παραδοσιακά πιάτα της Κερκυραϊκής και 
Επτανησιακής κουζίνας με σκοπό να προστεθεί ένα λιθαράκι στη διεθνοποίηση του 
Κερκυραϊκού και επτανησιακού γαστρονομικού πλούτου.
ΔΑΠΑΝΗ : Η αιτούμενη δαπάνη μπορεί να διατεθεί αφού :
Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για δράσεις 
Αθλητισμού Πολιτισμού ανέρχεται σε 100.000,00€ ( 9899.01.018.001.001)
Τα μέχρι σήμερα συνολικά ποσά που έχουν διατεθεί ανά είδος για τα οποία έχουν γίνει 
ανάλογες εισηγήσεις προς πραγματοποίηση συνδιοργάνωσης με πολιτιστικά σωματεία με τη 
συμμετοχή της ΠΕ Κέρκυρας είναι 13..972,00€ και αναλύονται ως εξής:
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Έντυπο υλικό : 1900,00€
Φωτιστική & Ηχητική κάλυψη : 2000,00€
Δεξιώσεις : 1500,00€
Διαμονή : 5000,00€
Προμήθεια Υλικών : 3472
Λοιπά : 1600,00
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΦΟΡΕΑ :  Σεμινάριο  μαγειρικής  με  καλεσμένο  το  Λευτέρη
Λαζάρου 20-21-11-2017.
Συνέδριο με τίτλο : Ασφάλεια Τροφίμων 18-12-2017 
Σεμινάριο Ιαπωνικής Κουζίνας 19-12-2017 
                                                                 
Κατόπιν  αυτών  και  λαμβάνοντας  υπόψη  το  ύψος  της  εξασφαλισμένης  πίστωσης
προϋπολογισμού έτους 2018, καθώς και τις ανάγκες συνδιοργάνωσης και με άλλους φορείς
για το έτος 2018, με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας 

                                                                 Εισηγούμαστε 

Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κέρκυρας για τη συνδιοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί
στην Κέρκυρα από 9 έως 13 Μαΐου με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κέρκυρας στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Γαστρονομίας μέχρι του ποσού των 10.050,00€
          
    Η έγκριση της διάθεσης  πίστωσης  του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική
Επιτροπή με την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση προβλεπόμενης διαδικασίας.

                                                                        Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

                                                                                         ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος και τα μέλη της Επιτροπής, 
δήλωσαν ότι οι δαπάνες φιλοξενίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε καμία 
περίπτωση το ανώτατο ποσό που ορίζει ο νόμος (διαμονή αιρετών/ 
υπηρεσιακών στελεχών εντός χώρας) και ως εκ τούτου το αιτούμενο ποσό 
μειώνεται σε 80€/ ανά διανυκτέρευση, ανά άτομο. 
Οι υπόλοιπες αιτούμενες δαπάνες εγκρίνονται ως έχουν και το ποσό που 
αποφάσισε η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού Παιδείας και Επιστημών της 
ΠΙΝ να διαθέσει αναλύεται στις επιμέρους δαπάνες και συνολικά ως εξής:

1. Έξοδα φιλοξενίας 15 ατόμων σε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό για πέντε 
ημέρες Χ 80 ευρώ την ημέρα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύνολο 6.000 
ευρώ.
2. Διατροφή 15 ατόμων Χ 5 ημέρες Χ  2 φορές την ημέρα Χ 10 ευρώ το γεύμα 
(συμπεριλαμμβανομένου ΦΠΑ), σύνολο 1.500 ευρώ.
3. Δύο επίσημα δείπνα 40 ατόμων Χ 15 ευρώ/άτομο (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), σύνολο 1.200 ευρώ.
Συνολική δαπάνη συμμετοχής της ΠΙΝ ως συνδιοργανώτρια στο εν λόγω 
Φεστιβάλ 8.700ευρώ. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
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Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση, τις σχετικές διορθώσεις ως προς το ύψος του 
συνολικού κόστους συμμετοχής στη συνδιοργάνωση και τις ισχύουσες 
διατάξεις

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με τη Λέσχη 
Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, του Φεστιβάλ Γαστρονομίας Κέρκυρας, στο διάστημα
9-13 Μαΐου 2018.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κέρκυρας στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 8.700€ συνολικά, εκ των οποίων 6.000 
ευρώ για την φιλοξενία 15 ατόμων σε μονόκλινα δωμάτια για 5 ημέρες με 
πρωινό, 1.500 ευρώ για τη διατροφή 15 ατόμων, δύο φορές την ημέρα, για 
πέντε ημέρες και 1.200 ευρώ για την παράθεση δύο επίσημων δείπνων για 40 
άτομα έκαστο. 

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 4-14-2018/23.03.2018

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