
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 5-9-2018/20.04.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και την Γυμναστική Εταιρεία 
Κεφαλληνίας, αθλητικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο “ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2018” την 5η 
Μαΐου 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: 

ΑΔΑ: 73Ο97ΛΕ-ΖΝ9



ΘΕΜΑ   9  ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση από την  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλονιάς και την Γυμναστική Εταιρεία 
Κεφαλληνίας, αθλητικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο “ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2018” την 5η 
Μαΐου 2018, στην Κεφαλονιά.  

Ο περιφερειακός σύμβουλος Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, μέλος της 
Επιτροπής, αναπτύσσει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει 
εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κεφαλληνίας,    5 /4/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.:  30240/7091

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) nickosmet@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση  συνδιοργάνωσης  «ΒΕΡΓΩΤΕΙΩΝ» με  την  Γυμναστική  Εταιρεία

Κεφαλληνίας τις 5/5/2018 

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 5/04/ 2018 αίτησή της η « Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας»

ζητά  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Κεφαλληνίας  για  την  συνδιοργάνωση  αθλητικής

εκδήλωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «Βεργώτεια 2018»

1.2.ΤΟΠΟΣ: Ληξούρι (Ανοικτό γήπεδο Ληξουρίου).

1.3.ΧΡΟΝΟΣ :5/5/2018  

1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επίσημοι αγώνες υψηλών προδιαγραφών 

ανοικτοί για όλους και με επίσημους προσκεκλημένους.

1.5.ΣΚΟΠΟΣ: Προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, άμεση γνωριμία με το 

άθλημα του στίβου που φέρει υψηλές διακρίσεις στο νησί μας, πρόκληση για τα 

παιδιά του νησιού μας να το γνωρίσουν και να δραστηριοποιηθούν σ αυτό.

1.6.ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες αθλητές 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 δει τους αγώνες.

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

11.300 Ευρώ €, που αναλύεται ως εξής:

1) Βραβεία αθλητών 300ΕΥΡΩ     2)Έντυπο υλικό –διαφημιστικά 1100 ΕΥΡΩ
3)Ηχητική κάλυψη 400ΕΥΡΩ       4)Εισιτήρια αθλητών 3000 ΕΥΡΩ (αθλητές από
εξωτερικό αεροπορικά και  υψηλών διακρίσεων πανελλαδικά)
5)Διατροφή –διαμονή αθλητών-ιθυνόντων 3600€ (θα κυμανθεί ανάλογα με το εάν θα
παραμείνουν μία ή δύο μέρες είτε 90 /1 μέρα ή 45 διημέρο)
6)τηλεοπτική κάλυψη 700ΕΥΡΩ    
7)Αμοιβές κριτών 500 Ευρώ
8) χρονομέτρηση αγώνων 700 ευρω
9) γιορτή για μετά τους αγώνες σε σχετική επιχείρηση της περιοχής (πάρτυ) 500 ευρω
7)Αγορά εξοπλισμού-καθαρισμοί-μεταφορές από Αργοστόλι σε Ληξούρι (εξοπλισμού
που δεν διαθέτει το ανοικτό Ληξουρίου)  500Ευρώ

1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5000 €

 Βραβεία αθλητών 300ΕΥΡΩ 
 έντυπο υλικό –διαφημιστικά  (100 αφίσες,  200 προγράμματα, 2 πανό,  100

αριθμούς , σημαίες) 1100 ΕΥΡΩ
 Διατροφή –διαμονή αθλητών-ιθυνόντων 3600€ (θα κυμανθεί ανάλογα με το

εάν θα παραμείνουν μία ή δύο μέρες)
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Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

1.9. ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 6300 €.

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

που  συμμετέχουν  στην  πραγματοποίηση  της  δράσης  και  με  ποια  ποσά) Πιθανόν  η

ΚΕΔΗΚΕ (δεν έχει καταστεί συγκεκριμένη η συνεισφορά της έως της παρούσης).

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι  δαπάνες αυτές είναι ουσιαστικές για την 

υλοποίηση της εκδήλωσης η οποία συμβάλλει επί της ουσίας στην προαγωγή του 

αθλητικού ιδεώδους, στην άμεση γνωριμία με τον στιβικό αθλητισμό και αποτελεί 

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

οικογένειες του νησιού μας. Τόσο  τα έπαθλα, η φιλοξενία και η διατροφή αθλητικών 

ομάδων που συμμετέχουν στην ημερίδα (αλλιώς δεν θα είχε νόημα ύπαρξης) ως και η 

οποία δράση δημοσιότητας μέσω πάσης φύσεως διαφημιστικών-εκτυπωτικών αλλά 

και οι αριθμοί των αθλητών 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 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, 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, επάθλων και την διαμονή-διατροφή αθλητών (ημέρες, αριθμός), θα 

δοθούν απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών 

της ΠΕΚ, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος 

μέτρου. Είτε 45 επί διημέρου είτε 90 επί μίας μέρας

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

ποσό των 5000 €, που θα αφορά τις δαπάνες για :

1. Βραβεία αθλητών 
2. έντυπο υλικό –διαφημιστικά  -αριθμοί
3. Διατροφή –διαμονή αθλητών-ιθυνόντων 
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Το προτεινόμενο ποσό των  5000 € 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 παρθεί

αποφάσεις από την πολιτιστική επιτροπή 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

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α/Α  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(περιγραφή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
Άθληση ατόμων όλων των ηλικιών σε κλασική και 
μαζικό στίβο

Καθημερινή βάση

2
Συμμετοχή σε αγώνες(ημερίδες φιλικά χειμερινά 
πανελλήνια πρωταθλήματα διεθνή meeting)και 
διοργάνωση αγώνων

Βάσει καλεντάρι 
ΣΕΓΑΣ και Ομάδων

3
Πολιτιστικές εκδηλώσεις –γιορτές για αθλούμενους για
ψυχαγωγία

4 Δράσεις ενημέρωσης για τα στιβικά αγωνίσματα κατά περίπτωση

Η  δραστηριότητα  του  συλλόγου  παρουσιάζεται  ως  ανωτέρω  ενώ  παγίως

πραγματοποιούμε εκδηλώσεις  μαζί  του και  συγκεκριμένα  την αυτή διοργάνωση,  η

οποία φέτος προσδοκούμε να προσελκύσει  λίαν σημαντικούς  αθλητές  πανελλαδικά

και διεθνώς 

Κατόπιν αυτών

Εισηγούμαστε

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

αθλητικής –εκδήλωσης με τίτλο ««Βεργώτεια»» με την Γυμναστική Εταιρεία

Κεφαλληνίας τις 5/5/2018, μέχρι του ποσού των 5000  € 
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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  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 
την Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας, αθλητικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο 
“ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2018” την 5η Μαΐου 2018, στην Κεφαλονιά. 
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Κεφαλονιάς στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 5.000€ 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 5-9-2018/20.04.2018

-------------------------------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
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Σουσσάνα Πεφάνη
Η Γραμματέας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 

 

Ελένη Γισδάκη
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