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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμ. 6/21-08-2017 της με αριθμ. 6ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, τη Δευτέρα
21 Αυγούστου 2017 (Β’ κύκλος).
Αριθμ. Απόφασης 6-10/21.08.2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 2ου
Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε
συνεργασία με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, Λευκάδας
– Πρέβεζας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης και Ζακύνθου, στη Λευκάδα το διάστημα 89 Σεπτεμβρίου 2017.
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21 Αυγούστου
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, 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 6η τακτική
συνεδρίαση/2017 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.) μετά από υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.368/70216/17.08.2017
πρόσκληση του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου
Γαλιατσάτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της
Επιτροπής.
Παρόντες ήταν τα τακτικά μέλη κ.κ. Θ. Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων (πρόεδρος της Επιτροπής ΠΑΠΕ), Μ. Μοσχάτ, Αν. Βαλλιανάτος, Σπ.
Δραζίνος, Λ. Κατωπόδη, Σ. Πεφάνη και το αναπληρωματικό μέλος Κ. Γκούσης
(σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Σπ. Αγγουράκη, η οποία ειδοποίησε ότι
κωλυόταν να παραβρεθεί).
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.
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Θεόδωρος Γαλιατσάτος,
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
-----------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----------------------------------
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Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. προχώρησαν στο παρακάτω
θέμα:
ΘΕΜΑ 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 2ου
Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε
συνεργασία με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, Λευκάδας
– Πρέβεζας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης και Ζακύνθου, στη Λευκάδα το διάστημα 89 Σεπτεμβρίου 2017.
Η περιφερειακή σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Παιδείας και Επιστημών Λουκία Κατωπόδη, αναπτύσσει το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τμήμα Κοιν. Αλληλεγγύης
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 31100
FAX : 2645-3-60735
Πληροφορίες:Μ. Αραβανή
Τηλέφωνο: 2645-3-60736

Λευκάδα 21/08/2017
Αριθ. Πρωτ.οικ.70477/11086
ΠΡΟΣ: Επιτροπή Πολιτισμού,
Αθλητισμού Παιδείας & Επιστημών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ: 2ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Αντιπροσωπευτικών Μικτών Ομάδων
Ιονίων Νήσων
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις Ποδοσφαιρικές Ενώσεις
των Ιονίων Νήσων διοργανώνει το «2 ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Ιονίων» το
διάστημα 8-9 Σεπτεμβρίου 2017, στην Λευκάδα.
Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Σεπτέμβρη του
2016 στην Κέρκυρα, έδρα της ΠΙΝ, κατά την οποία συμμετείχαν ογδόντα
αθλητές- ποδοσφαιριστές από τις μικτές ομάδες κάθε Π.Ε. από την Κέρκυρα ,
Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Παξούς.
Ειδικότερα η διοργάνωση μεγάλου ποδοσφαιρικού τουρνουά, στις αρχές
Σεπτεμβρίου, κατόπιν «σύμπραξης» της ΠΙΝ και των ΕΠΣ Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Πρέβεζας/ Λευκάδας, τέθηκε υπό την αιγίδα του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, με στόχο:
-Την προαγωγή του αθλητισμού,
-την ενίσχυση της συνοχής των Ιονίων Νήσων,
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-την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των αθλητικών σωματείων της ΠΙΝ και
-την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και πολιτών της Περιφέρειάς
μας.
Η διοργάνωση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό νησί, ενώ θα
τεθούν τα θεμέλια για τον εμπλουτισμό της με παράλληλες εκδηλώσεις
αθλητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Στο πλαίσιο αυτό και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει η
εκδήλωση αυτή θεσμός, η Π.Ε. Λευκάδας αναλαμβάνει τα εξής κόστη της
διοργάνωσης, τα οποία σας παραθέτω αναλυτικά:
1/ Κόστος διανυκτέρευσης
Κατόπιν έρευνας τιμών και διαθεσιμότητας σε ξενοδοχεία της Λευκάδας, οι
ενενήντα (81) αθλητές και οι δώδεκα (12) επίσημοι προσκεκλημένοι θα
διανυκτερεύσουν στις 8 και 9 Σεπτέμβρη σε ξενοδοχείο με μέσο κόστος ανά
ημέρα/ανά άτομο έως 35 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό.
Συνολικά το κόστος της διανυκτέρευσης των 93 ατόμων από τα Ιόνια Νησιά
για δύο νύχτες σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια θα ανέλθει έως του ποσού των
6510€
2/ Γεύματα
Στο διάστημα της διεξαγωγής του Τουρνουά η Π.Ε. Λευκάδος καλείται επίσης
να καλύψει τη διατροφή ως εξής:
Ένα γεύμα το βράδυ της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου για τους αθλητές και
τους παράγοντες των ποδοσφαιρικών ενώσεων. Συνολικός αριθμός
συμμετεχόντων 120 Χ 10€ έκαστος = 1200 ευρώ
Ένα γεύμα το βράδυ του Σαββάτου, στον τελικό της διοργάνωσης, με τους
ίδιους συμμετέχοντες και ισόποσο κόστος
Συνολική δαπάνη 2400 ευρώ .
3/ Αφίσες – μετάλλια
Για τις ανάγκες του Τουρνουά θα τυπωθούν αφίσες για την καλύτερη
ενημέρωση του κοινού και στο τέλος θα δοθούν μετάλλια στους
συμμετέχοντες από τις Μικτές Ομάδες κάθε ΠΕ. Το συνολικό κόστος της
αφίσας και των μεταλλίων θα ανέλθει έως του ποσού των 500€.
4/ Μεταφορά ΕΠΣ Λευκάδας- Πρέβεζας
Η Π.Ε. Λευκάδας θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς των αθλητών της ΕΠΣ
Λευκάδας- Πρέβεζας και για τις δύο μέρες του τουρνουά.
Το κόστος για την ενοικίαση λεωφορείου θα ανέλθει έως του ποσού των 200
ευρώ.
Όπως διεξοδικά σας ανέλυσα, καταβάλλοντας όπως κι εσείς βλέπετε κάθε
προσπάθεια για το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στη διαμονή όσο και στις
υπόλοιπες υποχρεώσεις μας, η Π.Ε. Λευκάδας καλείται να διαθέσει συνολικά
έως του ποσού των 9610€ για τη διεξαγωγή του 2 ου Ποδοσφαιρικού Τουρνουά
Ιονίων Νήσων.
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Σας καλώ να εγκρίνετε το ως άνω ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η
διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης για τα Ιόνια Νησιά και σας
παρακαλώ για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Κοιν. Αλληλεγγύης

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Στη συνέχεια και συμπληρωματικά της εισήγησης της ΠΕ Λευκάδας
κατατέθηκαν στην κρίση των μελών της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. τα αιτήματα των
ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Κέρκυρας και Ζακύνθου για την κάλυψη του
κόστους μετακίνησης των μικτών ομάδων των ΕΠΣ από και προς Λευκάδα
και τα οποία συνοψίζονται ως εξής:
- ΠΕ Ζακύνθου: μετακίνηση της ομάδας ΕΠΣ Ζακύνθου, Ζάκυνθο – Λευκάδα
– Ζάκυνθο για τη συμμετοχή στο εν λόγω Τουρνουά, με λεωφορείο έως του
ποσού των 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος του Π/Υ της
ΠΕ Ζακύνθου.
- ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης μετακίνηση της ομάδας ΕΠΣΚΙ Κεφαλονιά –
Λευκάδα - Κεφαλονιάς για τη συμμετοχή στο εν λόγω Τουρνουά με λεωφορείο
και έως του ποσού των 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εις βάρος του Π/Υ της ΠΕ
Κεφαλονιάς – Ιθάκης και
- ΠΕ Κέρκυρας μετακίνηση της ομάδας ΕΠΣΚ Κέρκυρα – Λευκάδα - Κέρκυρα
για τη συμμετοχή στο εν λόγω Τουρνουά με λεωφορείο και έως του ποσού
των 2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εις βάρος του Π/Υ της ΠΕ
Κέρκυρας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Θ. Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 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 διεξαγωγή του 2ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων από την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Κέρκυρας, Λευκάδας – Πρέβεζας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης και
Ζακύνθου, στη Λευκάδα το διάστημα 8-9 Σεπτεμβρίου 2017.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις δαπάνες της εν λόγω
διοργάνωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Λευκάδας, ποσού
9.610 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αναλύεται ως εξής: κάλυψη
του κόστους διανυκτέρευσης των αθλητών, μελών των ΕΠΣ και
προσκεκλημένων, συνολικά 93 άτομα από τα Ιόνια Νησιά, έως του ποσού
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των 6.510ευρώ, δύο γεύματα για τους αθλητές και τους παράγοντες των
ποδοσφαιρικών ενώσεων έως του ποσού των 2.400 ευρώ, αφίσες και
μετάλλια έως του ποσού των 500 ευρώ και μεταφορά των αθλητών της ΕΠΣ
Λευκάδας – Πρέβεζας έως του ποσού των 200 ευρώ.
- Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας στη
μετακίνηση της ομάδας της ΕΠΣΚ με λεωφορείο Κέρκυρα – Λευκάδα –
Κέρκυρα έως του ποσού των 2.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), τη
συμμετοχή της ΠΙΝ – ΠΕ Ζακύνθου στη μετακίνηση της ομάδας της ΕΠΣ
Ζακύνθου με λεωφορείο Ζάκυνθος – Λευκάδα – Ζάκυνθος έως του ποσού
των 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και τη συμμετοχή της ΠΙΝ –
ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης στη μετακίνηση της ομάδας της ΕΠΣΚΙ με λεωφορείο
Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Κεφαλονιά έως του ποσού των 2.000 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ).
Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή 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 6-10/21.08.2017
-------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ---------------------------------------Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος λύεται η συνεδρίαση της
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Η Γραμματέας
Ελένη Γισδάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ:
Σπύρος Δραζίνος
Μαρίνα Μοσχάτ
Λουκία Κατωπόδη
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Σουσσάνα Πεφάνη
Κων/νος Γκούσης

