
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 4-17-2018/23.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη,  εκδήλωσης υπό τον
τίτλο “ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ” την 21η Απριλίου 2018 στο Ληξούρι. 

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 υπηρεσίες μετά την κατάρτιση της
ημερήσιας διάταξης και την αποστολή της πρόσκλησης, αλλά τεκμηριώνεται η 
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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 17ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη,  εκδήλωσης υπό τον
τίτλο “ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ” την 21η Απριλίου 2018 στο Ληξούρι. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης Παναγής Δρακουλόγκωνας 
αναπτύσσει το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής:

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κεφαλληνίας,    9/3/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ.:19752/4770

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

           

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο                                  ΠΡΟΣ: Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, 

 ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 28100                                              Παιδείας  & Επιστημών                                             

ΤΗΛ : 2671360508                                                              

FAX:2671028462                                              ΚΟΙΝ : α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας

ΠΛΗΡ.:ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                         β) mail@vivl-lixouri.kef.sch.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης «ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

Ληξουρίου τις 21/4/2018 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από την Επιτροπή Πολιτισμού,  Αθλητισμού, Παιδείας

και Επιστημών της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της που έχουν καθοριστεί

με την υπ.αρ. 88-09-17/30-04-2017απόφαση σύστασής της του Περιφερειακού Συμβουλίου.»  
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1.ΑΙΤΗΜΑ

Με  την  από  9/03/  2018  αίτησή  της η  «  Ιακωβάτειος  Βιβλιοθήκη»  ζητά  την

συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας για την συνδιοργάνωση  πολιτιστικής εκδήλωσης με τα

παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «Γιορτή βιβλίου 2018»

1.2.ΤΟΠΟΣ : Ληξούρι.

1.3.ΧΡΟΝΟΣ : 21/4/2018  

1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εισηγήσεις από ειδικούς ομιλητές-Προβολή 

βίντεο, μουσικό πρόγραμμα, έκθεση βιβλίου.

1.5.ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη και η προώθηση του βιβλίου γενικά και του 

επτανησιακού βιβλίου ειδικά, η αναγκαιότητα της μελέτης, η αξιοποίηση της 

καταγραμμένης γνώσης, η αγάπη στο βιβλίο, ο δανεισμός βιβλίων, η γιορτή που συνοδεύει 

τα δρώμενα, με ακούσματα κεφαλλονιτών μουσικών και στιχουργών, η 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο νησί και πρόκληση για τα παιδιά του 

νησιού μας να γνωρίσουν και να δραστηριοποιηθούν σε ότι αφορά στην έντυπη γνώση.

1.6.ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες βιβλιόφιλοι-φιλαναγνώστες, ιδιαίτερα

καθένας που ενδιαφέρεται για την επιστήμη την ιστορία και τον πολιτισμό και ειδικά και όσοι 

επιθυμούν και εκτός νησιού καθώς και διακεκριμένοι αθλητές του εντός και εκτός Ελλάδας, 

δωρεάν συμμετοχή σε κάθε πολίτη της Κεφαλονιάς που επιθυμεί να παραστεί.

1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1750 

Ευρώ €, που αναλύεται ως εξής:

 Έντυπο υλικό –διαφημιστικά 250 ΕΥΡΩ
 Ηχητική κάλυψη 400ΕΥΡΩ      
 Εισιτήρια 400ΕΥΡΩ 
 Διατροφή –διαμονή ιθυνόντων 400€ (100 € διαμονή, 300 € φαγητό) 
 μουσικοί 300€

 

1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: 
1) γεύμα 300ΕΥΡΩ   
  2)Έντυπο υλικό –διαφημιστικά 250 ΕΥΡΩ
3)Ηχητική κάλυψη 400ΕΥΡΩ       

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 950 €

Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
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1.9.  ΠΟΣΟ  ΙΔΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  800  €  Επισημαίνεται  ότι  η  Ιακωβάτειος

βιβλιοθήκη αναλαμβάνει όλο το στήσιμο της εκδηλώσεως, την οργανωτική επιμέλεια

για  της  παρουσιάσεις,  την  διάθεση  προσωπικού  για  την  προετοιμασία  όλων  των

απαραίτητων διεργασιών για την εκδήλωση, την διακόσμηση και τους καθαρισμούς

του  χώρου  για  την  περαίωσή  της  όλη  την  εκστρατεία  ενημέρωσης  και

ευαισθητοποίησης που αφορά στην εκδήλωση.

1.10.ΠΟΣΑ ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:  ( αναφέρονται οι πιθανοί άλλοι φορείς που

συμμετέχουν  στην  πραγματοποίηση  της  δράσης  και  με  ποια  ποσά) Δεν  συμμετέχουν

οικονομικά άλλοι φορείς.

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι  δαπάνες αυτές είναι ουσιαστικές για την υλοποίηση της 

εκδήλωσης η οποία συμβάλλει επί της ουσίας στην άμεση γνωριμία με την λογοτεχνία και 

την γνώση με έμφαση στους επτανήσιους δημιουργούς, λογοτέχνες ποιητές, συγγραφείς και

αποτελεί πρόκληση γνωριμίας, εξοικείωσης και δραστηριοποίησης για τους νέους αλλά και 

τις οικογένειες του νησιού μας. Τόσο  η σίτιση των φιλοξενούμενων που συμμετέχουν στην 

εορτή όσο και τα ηχητικά αλλά και η οποία δράση δημοσιότητας μέσω πάσης φύσεως 

διαφημιστικών-εκτυπωτικών συνιστούν δαπάνες οι οποίες συνάδουν και προωθούν τον 

σκοπό της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με σωματείο της εδαφικής μας 

Περιφερειακής Ενότητας. Η Περιφερειακή μας Ενότητα δύναται να διοργανώνει τέτοιου 

είδους δρώμενα και προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και οικονομικά 

συμφέροντα των κατοίκων του Νομού ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή 

τους στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Τόπου μας, χωρίς 

ωστόσο να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 

οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους. Περαιτέρω ανάλυση και 

λεπτομερείς διευκρινήσεις για το ζητούμενα είδη εντύπων,  τη διατροφή των 

προσκεκλημένων (ημέρες, αριθμός) και την ηχητική υποστήριξη θα δοθούν απευθείας 

στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών της ΠΕΚ, τηρουμένων 

των αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος μέτρου. 

2.2.ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των

950 €, που θα αφορά τις δαπάνες για :

 Γεύμα
 Έντυπο υλικό –διαφημιστικά  
 Διατροφή ιθυνόντων 
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Το προτεινόμενο ποσό των  950 € μπορεί να διατεθεί αφού: 

2.2.1. Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

100.000  €  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  του  έτους  2018  Φ.04071  Κ.Α.Ε

9899.04.018.002.001

2.2.2  Τα  μέχρι  σήμερα  συνολικά  ποσά,  ανά  είδος,  για  τα  οποία  έχουν  γίνει

ανάλογες  εισηγήσεις  (1)  προς  πραγματοποίηση  συνδιοργανώσεων  με  πολιτιστικά  ή

αθλητικά  σωματεία  με  συμμετοχή  της  Π.Ε.Κεφαλληνίας   και   καλύπτονται  από  το

παραπάνω εγκριθέν έχουν ως παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα του παρόντος, ενώ το

τρέχον υπόλοιπο ανέρχεται στα 81.899€

2.3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη Ληξουρίου

Α/Α  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(περιγραφή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
Ολοχρονικές δράσεις κοινωνίας και εκλαΐκευσης της γνώσης επαφής 
με συγγραφείς κτλ

Καθημερινή βάση

Η  δραστηριότητα  του  φορέα  παρουσιάζεται  ως  ανωτέρω  ,  δεν  έχουμε  φέτος

πραγματοποιήσει έτερη εκδήλωση.

Κατόπιν αυτών

Εισηγούμαστε

Την  έγκριση  συμμετοχής  της  Π.Ε.  Κεφαλληνίας  για  την  συνδιοργάνωση  της

πολιτιστικής –εκδήλωσης  με  τίτλο  «Γιορτή  Βιβλίου»  με  την  Ιακωβατειο

βιβλιοθήκη μέχρι του ποσού των 950  € 

Η  έγκριση  της  διάθεσης  πίστωσης  του  ποσού  αυτού  θα  γίνει  από  την  αρμόδια

Οικονομική  Επιτροπή  με   την  τήρηση  της  νόμιμης,  κατά  περίπτωση,  προβλεπόμενης

διαδικασίας.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
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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 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς με την 
Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη,  εκδήλωσης υπό τον τίτλο “ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ” την 21η 
Απριλίου 2018 στο Ληξούρι
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κεφαλονιάς στις δαπάνες της 
εκδήλωσης έως του ποσού των 950€ 

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 4-17-2018/23.03.2018

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