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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 5/20-04-2018 της με αριθμ. 5ης/2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, την Παρασκευή 
20 Απριλίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 5-10-2018/20.04.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιόνιος
Πνοή, εκδήλωσης πολιτιστικού – μουσικοχορευτικού χαρακτήρα, την 1η 
Ιουνίου 2018 στην Κεφαλονιά.  

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 Απριλίου 
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 5η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.178/32350/ 
16.04.2018 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, 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   10  ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιόνιος
Πνοή, εκδήλωσης πολιτιστικού – μουσικοχορευτικού χαρακτήρα, την 1η 
Ιουνίου 2018 στην Κεφαλονιά.   

Ο περιφερειακός σύμβουλος Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, μέλος της 
Επιτροπής, αναπτύσσει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει 
εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κεφαλληνίας,    10/4/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 26688/6286

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) ioniospnoi@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση  συνδιοργάνωσης  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο  ΙΟΝΙΟΣ ΠΝΟΗ την 1/6/2018 

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 27/03/ 2018 αίτησή της η «Ιόνιος Πνοή» ζητά την συμμετοχή

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

παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «Δεν έχει καθοριστεί αφορά όμως σε παραδοσιακούς χορούς

από τα  Επτάνησα  και  όλη  την  Ελλάδα  με  αναδρομή  σε  γεγονότα-σταθμούς  που

σημάδεψαν την ιστορία μας»

1.2.ΤΟΠΟΣ :Αργοστόλι –Δημοτικό Θέατρο «Κέφαλος».

1.3.ΧΡΟΝΟΣ : 1/6/2018  

1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΟΥ  ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ-

ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΗΣ  ΝΕΟΤΕΡΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  ΜΕ  ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΣΤΟ  ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΡΑΤΟΣ

1.5.ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη και η προώθηση του επτανησιακού πολιτισμού

και η διάδοση αυτού στους νέους.

1.6.ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες και μη ιδιαίτερα οι νέοι που

επιθυμούν να κοινωνήσουν τον πολιτισμό μας, δωρεάν συμμετοχή σε όποιον επιθυμεί

να παραστεί.

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

10.200 Ευρώ €, που αναλύεται ως εξής:

3.100 € για την αμοιβή των μελών της (πενταμελούς) ορχήστρας,
2.300 € για την ενοικίαση εκατόν είκοσι (120) παραδοσιακών στολών για τα χορευτικά
τμήματα,
700 € για την ηχητική κάλυψη της παράστασης, σύστημα βιντεοπροβολών κλπ.
400  €  για  τη  δημιουργία  και  την  παραγωγή  εντύπων  προβολής  και  διαφήμισης
(αφίσες, προγράμματα, banner)
200 € για τη διαμονής των πέντε μελών της ορχήστρας (δύο διανυκτερεύσεις, 31-5-
2018 και 1-6-2018)
200 € για την παροχή δύο γευμάτων στα μέλη της πενταμελούς ορχήστρας (31-5-
2018 έπειτα από τη γενική πρόβα και 1-6-2018 έπειτα από την παράσταση)
200 € για την αγορά αναμνηστικών δώρων για τους προσκεκλημένους συλλόγους
(Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  Σάμης  Ο  Αιγιαλός  και  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Ζερβάτων
Άγιος Ιωάννης)
3100 για τις αμοιβές 4 διδασκόντων που προετοιμάζουν επί 4 -μήνου τα τμήματα της
Ιονίου Πνοής για την εκδήλωση.
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4900 €
3.100 € για την αμοιβή των μελών της (πενταμελούς) ορχήστρας,
1100  €  για  την  ενοικίαση  πενήντα  (50)  παραδοσιακών  στολών  για  τα  χορευτικά
τμήματα,
700 € για την ηχητική κάλυψη της παράστασης, σύστημα βιντεοπροβολών κλπ.

Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

1.9.  ΠΟΣΟ  ΙΔΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  4500  €  Επισημαίνεται  ότι  ο  Σύλλογος

αναλαμβάνει όλο το στήσιμο της εκδηλώσεως και την οργανωτική επιμέλεια για τις

παρουσιάσεις.

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

που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση της δράσης και με ποια ποσά) .Η ΚΕΔΗΚΕ

διαθέτει θέατρο, προσωπικό και καλύπτει 400 € για τη δημιουργία και την παραγωγή
εντύπων προβολής και διαφήμισης (αφίσες, προγράμματα, banner)

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

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

της εκδήλωσης η οποία συμβάλλει επί της ουσίας στην γνωριμία, εξοικείωση και 

δραστηριοποίηση σε θέματα που άπτονται της παράδοσης και του πολιτισμού μας για

τους νέους αλλά και τις οικογένειες του νησιού μας. Τόσο η αμοιβή των μελών της 

(πενταμελούς) ορχήστρας, όσο και η  ενοικίαση πενήντα (50) παραδοσιακών στολών 

για τα χορευτικά τμήματα, αλλά και η ηχητική κάλυψη της παράστασης-σύστημα 

βιντεο-προβολών, 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 είδος, την μορφή και 

την διάρκεια της ορχηστρική παρουσίας, της ηχητικής κάλυψης αλλά και το είδος των 

προς ενοικίαση στολών, θα δοθούν απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το 

αρμόδιο τμήμα Προμηθειών της ΠΕΚ, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και

του προσήκοντος μέτρου. 
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2.2.ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προτείνεται  η  συμμετοχή  μας  με  το  ποσό των 4900  €,  που θα αφορά τις

δαπάνες για :

-αμοιβή των μελών της (πενταμελούς) ορχήστρας, 

-ενοικίαση πενήντα (50) παραδοσιακών στολών για τα χορευτικά τμήματα,

- και η ηχητική κάλυψη της παράστασης, σύστημα βιντεο-προβολών

Το προτεινόμενο ποσό των  4900 € 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

Α/Α  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(περιγραφή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1  Ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται ενεργά 
προάγοντας και αναδεικνύοντας την χορευτική μας 
παράδοση σε ομάδες ενηλίκων και παιδιών στο 
Αργοστόλι και στο Ληξούρι

Ολοχρονικά

2
Πραγματοποιεί σεμιναριακές και ψυχαγωγικές 
δράσεις

Αναλόγως το έτος 
και την περίσταση

3 Συνδιοργανώνει ή συμμετέχει σε δράσεις και 
εκδηλώσεις άλλων συλλόγων πχ Ζερβάτα, Αιγιαλός, 
Εορτές στα Φαρσα, Εκδήλώσεις στο μπαστούνι –
Χορωδία Αργοστολίου, Κυριακή στο χωριό κτλ

Αναλόγως το έτος 
και την περίσταση

Η δραστηριότητα του φορέα παρουσιάζεται ως ανωτέρω , δεν έχουμε φέτος

πραγματοποιήσει  έτερη  εκδήλωση  ωστόσο  παγίως  διοργανώνουμε  μία  εκδήλωση

μαζί με την Ιόνιος Πνοή.

Κατόπιν αυτών
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Εισηγούμαστε

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

της πολιτιστικής –εκδήλωσης με την Ιόνιος Πνοή μέχρι του ποσού των 4900  € 

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

       ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

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 από την  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιόνιος Πνοή, εκδήλωσης πολιτιστικού – 
μουσικοχορευτικού χαρακτήρα, την 1η Ιουνίου 2018 στην Κεφαλονιά.    
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κεφαλονιάς στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 4.900€ συνολικά.

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 5-10-2018/20.04.2018

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

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος λύεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
Θ. Καμπίτσης
Μαρίνα Μοσχάτ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος Σπυρίδων Δραζίνος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη

Λουκία Κατωπόδη
Σουσσάνα Πεφάνη

Η Γραμματέας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
 

Ελένη Γισδάκη

ΑΔΑ: 9ΘΡΞ7ΛΕ-ΥΟΤ
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