
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 5-8-2018/20.04.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας και τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο 
Λευκάδας “ΟΡΦΕΥΣ” εκδηλώσεων για την 154η επέτειο της Ένωσης της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, στο διάστημα 8-26 Μαΐου 2018, στη Λευκάδα. 

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   8  ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας και τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο 
Λευκάδας “ΟΡΦΕΥΣ” εκδηλώσεων για την 154η επέτειο της Ένωσης της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, στο διάστημα 8-26 Μαΐου 2018, στη Λευκάδα. 

Η περιφερειακή σύμβουλος Λουκία Κατωπόδη, μέλος της Επιτροπής,  
αναπτύσσει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής:

                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΜΠΟΥΦΕ 1.200  €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Λευκάδα  30  Μαρτίου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ               Αρ.Πρωτ. 27560/4464
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                        
Ταχ. ∆/νση :   Διοικητήριο
Τ.Κ : 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες: Σ. Ζαμπέλης                  Προς:  Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Τηλέφωνο  : 2645360757                                     Παιδείας& Επιστημών της Π.Ι.Ν.
Fax: 2645360759
E-mail : zampelis@pin.gov.gr     

 Κοιν/ση: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας
          β) Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας  «ΟΡΦΕΥΣ»

           

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για την 154η επέτειο της ένωσης της
Επτανήσου  με  την  Ελλάδα,  με  τον  Μουσικοφιλολογικό  Όμιλο Λευκάδας
«ΟΡΦΕΥΣ», από 8 έως 26 Μαΐου,  στη Λευκάδα. 

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. 88-09-17/30-04-2017 απόφαση σύστασής της
από το Περιφερειακό  Συμβούλιο».  

1.ΑΙΤΗΜΑ
Με την από 29/3/2018 αίτησή του ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας

«ΟΡΦΕΥΣ»  ζητά  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Λευκάδας  για  την  συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων για την 154η επέτειο της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, με τα
παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ :   «Εκδηλώσεις  εορτασμού της 154ης επετείου της ένωσης της
Επτανήσου με την Ελλάδα»
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1.2.ΤΟΠΟΣ: Λευκάδα, στην αίθουσα τέχνης «Θεόδωρος Στάμος», στο φουαγιέ
του Θεάτρου Λευκάδας και στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Λευκάδας.

1.3. ΧΡΟΝΟΣ: από 8 έως 26 Μαΐου 2018.  
1.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, που 

περιλαμβάνει: Έκθεση Ζωγραφικής Λευκαδίων ζωγράφων, βραδιά μαντολινάτας, 
Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας και την 31η Συνάντηση Χορωδιών. 
Οι εκδηλώσεις αυτές ενισχύουν και ενδυναμώνουν την εθνική μας ταυτότητα, την 
ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα των Ιόνιων νησιών, την κοινωνική συνοχή της 
Περιφέρειας, και συμβάλλουν σημαντικά στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική
της ανάπτυξη.

1.6.ΚΟΙΝΟ στο οποίο απευθύνεται η δράση: Το σύνολο του πληθυσμού των 
Ιόνιων νησιών και όλη την Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ.

1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
7.670 €, που αναλύεται ως εξής:

-  Έξοδα διαμονής: 1.050 €

-  Έξοδα σίτισης: 2.500 €

-  Έξοδα προβολής: 1.700 €

-  Προμήθειες υλικών: 1.020 €

-  Έξοδα οργάνωσης: 1.200 €

-  Λοιπά: 200 €

1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: Κάλυψη της διαμονής
των  40  περίπου  φιλοξενούμενων  Χορωδών.  Διατροφή  200  συνολικά  Χορωδών.
Ηχητική  κάλυψη  και  φωτισμός  βραδιάς  μαντολινάτας  και  31ης Συνάντησης
Χορωδιών. Έντυπο υλικό προβολής, έως του ποσού των 3.950,00 €.

1.9. ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 1.220 €.
1.10.ΠΟΣΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει  ως

συνδιοργανωτής, με το ποσό των 2.500 €.

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η  δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την 

πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων. Πρόκειται για καθιερωμένες 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για περισσότερο από 60 χρόνια, 
συνδιοργανώνεται με πολιτιστικό σωματείο της εδαφικής μας Περιφερειακής 
Ενότητας, 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 
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τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής 
τους. 

2.2.ΔΑΠΑΝΗ: Η αιτούμενη δαπάνη των 3.950,00 € δεν μπορεί  να διατεθεί
εξολοκλήρου. Η υπηρεσία μας εισηγείται την κάλυψη των δαπανών: Διαμονής των
40 περίπου φιλοξενούμενων Χορωδών, ηχητική κάλυψη και φωτισμός της βραδιάς
μαντολινάτας  και  της  31ης Συνάντησης  Χορωδιών,  δείπνο μπουφές στα μέλη των
Χορωδιών  (200  περίπου  άτομα)  που  θα  συμμετάσχουν  στην  31η  Συνάντηση
Χορωδιών, στις 26/5/2018, έντυπο υλικό προβολής των εκδηλώσεων, έως του ποσου
των 3.150€. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην αναλυτική περιγραφή της
εκδήλωσης, και περαιτέρω προδιαγραφές θα δοθούν από τον συνδιοργανωτή στην
αρμόδια περί προμηθειών υπηρεσία. 

2.2.1.  Το  συνολικό  ποσό  που  περιλαμβάνεται  στον  εγκεκριμένο
προϋπολογισμό  της  Π.Ε.  Λευκάδας  για  δράσεις  πολιτισμού  και  αθλητισμού
ανέρχεται σε 19.000 €, Κ.Α.Ε. 989902018001001.

2.2.2. Τα μέχρι σήμερα συνολικά ποσά, ανά είδος, για τα οποία έχουν γίνει
ανάλογες εισηγήσεις (3) προς πραγματοποίηση συνδιοργανώσεων με πολιτιστικά ή
αθλητικά  σωματεία  με  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Λευκάδας  και   καλύπτονται  από  το
παραπάνω εγκριθέν, έχουν ως εξής:

- Έντυπο υλικό: 0 €
- Φωτιστική & Ηχητική κάλυψη : 0 €
- Δεξιώσεις : 5.160 €
- Διαμονή : 1.260 €
 - Μετακινήσεις : 0 €
- Λοιπά : 570 € 

2.3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ. (τρέχοντος έτους) 
Στο  τρέχον  έτος,  ο  Μουσικοφιλολογικός  Όμιλος  Λευκάδας  «ΟΡΦΕΥΣ»

πραγματοποίησε τις εξής πολιτιστικές εκδηλώσεις:

1. Επετειακή εκδήλωση 80 χρόνων του σωματείου – κοπή πίττας, κόστος: 500 €

2. Αποκριάτικος χορός, κόστος:  3.700 €

3. «Τσάι και σινεμά», κόστος: 250 €

4. Βραδιά Ιταλικού κινηματογράφου, κόστος: 250 €

5. Κάθε  Τρίτη  η  κινηματογραφική  Λέσχη  του  σωματείου  πραγματοποιεί
προβολές ταινιών, κόστος: 2.400 €.

Κατόπιν αυτών

Εισηγούμαστε

Την  έγκριση  συμμετοχής  της  Π.Ε.  Λευκάδας  στην  συνδιοργάνωση  της
εκδηλώσεων για την 154η επέτειο της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, με τον
Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ», από 8 έως 26 Μαΐου,  μέχρι του
ποσού των 3.150,00 € 
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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. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

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 Λευκάδας και 
τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Λευκάδας “ΟΡΦΕΥΣ” εκδηλώσεων για την 154η
επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, στο διάστημα 8-26 Μαΐου 
2018, στη Λευκάδα.. 
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Λευκάδας στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 3.150€ 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 5-8-2018/20.04.2018

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

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

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
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