
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 4-3-2018/23.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και τον Αθλητικό Όμιλο 
Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου, υπό τον τίτλο “Διεθνές 12ο Ιόνιο Τουρνουά”, στο 
διάστημα από 11/4 έως 14/4/2018 στη Ζάκυνθο, μετά τις παρατηρήσεις και 
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν (εξ’ αναβολής)

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   3  ο:  :Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και τον Αθλητικό Όμιλο 
Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου, υπό τον τίτλο “Διεθνές 12ο Ιόνιο Τουρνουά”, στο 
διάστημα από 11/4 έως 14/4/2018 στη Ζάκυνθο, μετά τις παρατηρήσεις και 
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν (εξ’ αναβολής)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ 
Ζακύνθου Γρηγορία Λούτα  αναπτύσσει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
καταθέτει εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

                     
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ζάκυνθος,    …  / 03 /2018
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                Αρ. Πρωτ.: 19491/3735
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο                                     ΠΡΟΣ: Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 29100                                                                    Παιδείας & Επιστημών
ΤΗΛ : 2695360306, 390                                                              τηλ.: 2661361572
FAX: 2695360495                                            ΚΟΙΝ : α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου
ΠΛΗΡ.: Λούτα Γρηγορία                                 β) Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ Ζακύνθου

doxa.zakynthos@gmail.com

ΘΕΜΑ: Συνδιογάνωση της εκδήλωσης  « Διεθνές 12ο Ιόνιο Τουρνουά », με τον ΑΟ
Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου από τις 11-14/4/2018 

ΣΧΕΤ:  α)  η  από  16-2-2018  Αίτηση  του  Αθλητικού  Ομίλου  Δόξα  Πηγαδακίων
Ζακύνθου

β) το από 6-3-2018 έγγραφο του ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(με το οποίο ι  παρέχονται   διευκρινήσεις,  σύμφωνα με  την απόφαση της
επιτροπής ΠΑΠΕ 2/5-3-2018)

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης της εκπροσώπου του 
Αθλητικού Ομίλου Δόξα Πηγαδακίων  Ζακύνθου, 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: «Διεθνές 12ο Ιόνιο Τουρνουά»
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Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου προτίθεται να συνδιοργανώσει το ‘Διεθνές
12ο Ιόνιο Τουρνουά’ που θα πραγματοποιηθεί από τις 11-14/4/2018  στο γήπεδο των 
Βολιμών στο ΤΔ Βολιμών και στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. 

Με το β) παραπάνω σχετικό, το αθλητικό σωματείο αναφέρει: « … ο 
σχεδιασμός μας περιλαμβάνει  κατηγορία εφήβων με την συμμετοχή 7 ομάδων συν την 
δικιά μας, καθώς και κατηγορία γυναικών και παλαιμάχων με δύο ή και τρεις ομάδες. 
Συγκεκριμένα στην εφηβική ηλικία, έαν καλύψουμε το κόστος διαμονής και διατροφής, 
θα παρευρεθούν δύο ομάδες Α΄ εθνικής Ελλάδος, (άρα περί τα 45 άτομα) και θέλουμε 
να καλύψουμε το κόστος είτε Εθνικού Κλιμακίου Γυναικών, είτε μιας συνάδελφης 
ομάδας γυναικών, καθώς και μιας ομάδας παλαιμάχων (άλλα 45 άτομα)…….Για την 
παραπάνω εκδήλωσή μας, έχουμε λάβει εγγράφως, την συμμετοχή του Δήμου 
Ζακυνθίων, για πρώτη φορά την έγκριση της τοπικής ομοσπονδίας, (ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ),
……και τέλος τον χαιρετισμό και την με κάθε δυνατότητα στήριξη της δράσης μας, από 
την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου ».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, στο τουρνουά θα συμμετέχουν περίπου 90 
μέλη αθλητικών αποστολών με στόχο την άθληση και την προώθηση του  αθλητισμού,
ωστόσο δεν αναφέρονται  ονομαστικά  τα αθλητικά σωματεία που θα λάβουν μέρος. 

Οι δαπάνες του Τουρνουά  ανέρχονται στο ποσόν των 15.000,00€

Η Π.Ε.Ζ. προτίθεται να συμμετέχει καλύπτοντας τα παρακάτω ποσά, σύμφωνα
με το αίτημα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων:

Συνολικός προϋπολογισμός: 3.000,00€.

Αναλυτικά:

Έξοδα διαμονής και σίτιση  για 90  συμμετέχοντες στο τουρνουά  : 3.000,00€

(Συνολικά το κόστος της διανυκτέρευσης  90 ατόμων από τις αθλητικές αποστολές
για δύο νύχτες σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια θα ανέλθει έως του ποσού των 
3.000,00€ 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται σίτιση).

 Με την συγκεκριμένη διοργάνωση προσδοκούμε να υπηρετήσουμε τους 
βασικούς σκοπούς της Περιφέρειάς μας, που είναι η προώθηση του αθλητισμού και η 
διάδοσή του στους νέους.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της εξασφαλισμένης πίστωσης 3.000€ στον 
Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας  Ζακύνθου 2018 Φ.03071 Κ.Α.Ε 
9899.03.018.001.001 (Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού), τις ανάγκες 
συνδιοργάνωσης και με άλλους φορείς για το έτος 2018 στο πλαίσιο   συμμετοχής σε 

προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων για 
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την προώθηση του αθλητισμού  με σκοπό την διάδοσή του στους νέους και την 
προαγωγή του πολιτισμού γενικότερα, συναινούμε για  την:

Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Διεθνές 12ου Ιόνιου Τουρνουά 
με τον ΑΟ Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου »  που θα πραγματοποιηθεί 
από τις 11-14 Απριλίου 2018, με το ποσόν των 3000,00€,  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αθλητικός όμιλος  θα έχει εξασφαλίσει άδεια 
διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, σύμφωνα με τον Ν. 2725/99 
άρθρο 56Δ και θα φροντίσει τα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές και 
τους θεατές. 

Η  δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της ανωτέρω 
εκδήλωσης καθώς  πρόκειται για φιλοξενία συμμετεχόντων σε αθλητική εκδήλωση, 
που συνδιοργανώνεται με αθλητικό σωματείο της εδαφικής μας Περιφερειακής 
Ενότητας. Επιπλέον η εκδήλωση προάγει τα αθλητικά, 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. Η δαπάνη αυτή δεν  υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 
διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών 
πραγματοποίησής της εκδήλωσης. 

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 Ζακύνθου  κ. Ελ. Νιοτόπουλος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε.Ζ.

      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν για τους 
συμμετέχοντες (συλλόγους, ομάδες κλπ) στο Τουρνουά, καθώς δεν υπάρχει 
ρητή αναφορά στο αίτημα που έχει καταθέσει το σωματείο. 
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
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ 
Ζακύνθου και τον Αθλητικό Όμιλο Δόξα Πηγαδακίων Ζακύνθου, υπό τον τίτλο 
“Διεθνές 12ο Ιόνιο Τουρνουά”, στο διάστημα από 11/4 έως 14/4/2018 στη 
Ζάκυνθο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αθλητικός όμιλος θα έχει εξασφαλίσει 
άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Ζακύνθου στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 3.000 € συνολικά, για έξοδα διαμονής και 
σίτισης για 90 συμμετέχοντες στο Τουρνουά.

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 4-3-2018/23.03.2018

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