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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 16εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ  Παξαζθεπή 23 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  102-16/23-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
ήκεξα, εκέξα  Παξαζθεπή  23 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021 θαη ώξα 15:00 ζπλήιζαλ ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:  Presence.gov.gr, ηα 
κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ 
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’  αξηζκ. 
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ 
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ 
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 56358/54/16-07-2021  πξόζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ 
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,  
  
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ : 

1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π.. 
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π.. 
3.  Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π. 
4. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
15. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
20. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
21. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
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22. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
23. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
24. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
25. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
26. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
27. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
28. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
29. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
30. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
31. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
32. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
33. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
34. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ 
35. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
2. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
4. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
5. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
6. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα  πέληε (35) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ 
Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο  θ. ηαύξνο  Σξαπιόο ηνπ Παλαγή θαη ν Πεξηθεξεηαθόο 
ύκβνπινο θ. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
 
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ  επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηάξρεο 
Ηνλίσλ Νήζσλ θα Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ θαη κεηά ην πέξαο απηώλ 
ηνπνζεηήζεθε  επί ησλ αλαθνηλώζεσλ. 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:  

1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπηδόηεζε επηθνπξηθώλ γηαηξώλ. 
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. 
Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο.  
 
 
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ληκλνζάιαζζα Αληηληώηε: Μεηά ην δηαξθέο 
έγθιεκα ζηνλ Δξεκίηε άιιν έλα πεξηβαιινληηθό έγθιεκα  ζε εμέιημε. 
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. 
Αιεμάλδξα Μπαινύ.  
 
3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Γηα ηνλ επαξρηαθό δξόκν Μαξαζηά Ηζάθεο  
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Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. 
Αιεμάλδξα Μπαινύ. 
 
4o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζεο ζπλδηνξγάλσζεο Αζιεηηθήο 
εθδήισζεο κε ηίηιν ''1ν ΠΑΝΚΔΡΚΤΡΑΨΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΓΟΣΔΝΝΗ'' ηεο ΠΗΝ κε 
ηνλ ΑΟ ΑΣΔΡΑ ΜΧΡΑΨΣΗΚΧΝ  
Δηζεγεηήο: Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Κέξθπξαο θα Ακαιία - Διέλε Αλδξηώηε 
 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:  
 
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε  
ζπδήηεζε  ηνπ  ζέκαηνο. 
 
Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν έζεζε ζε  ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 

--------Παξάιεηςε----------- 
 
Θέμα 4ο Η.Δ: Πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Οηθνλνκηθώλ θαη  ζεκάησλ 
Πνιηηηζκνύ θ. Μνζσλαίνπ Αηθαηεξίλε, εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ    

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 

 

 

     

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,      / 7 / 2021 

Απιθμ.Ππωη.: 42165/16677 

                          

 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ  

Σμήμα ςλλογικών Οπγάνων  

( Πεπιθεπειακό ςμβούλιο ) 

 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr       

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν ¨ΦΤΙΚΟ & ΦΗΦΙΑΚΟ 

ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ –CORFU FOOD AND WINE PHYGITAL 

FESTIVAL¨  ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ κε ηε Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Κέξθπξαο                

 

ΔΗΖΓΖΖ 

Με ηελ απφ 2-6-2021 αίηεζή ηεο ε Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Κέξθπξαο  δεηά   ηε    ζπκκεηνρή ηεο 

ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ πνιηηηζηηθή ηεο εθδήισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η 

αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 

άξζξν 11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 

ΣΗΣΛΟ: ¨ΦΤΙΚΟ & ΦΗΦΙΑΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ –CORFU 

FOOD AND WINE PHYGITAL FESTIVAL¨                        

 

ΣΟΠΟ: Κέξθπξα 

 

ΥΡΟΝΟ:  27-30 επηεμβπίος 2021 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: :  

 

Σν θεηηλφ Φεζηηβάι ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ γηα ηα 200 ρξφληα απφ ην 1821 είλαη αθηεξσκέλν 

ζηελ Πνίεζε, ηε Μνπζηθή θαη ηηο Γεχζεηο  πνπ ελέπλεπζαλ ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηδηαίηεξα ην 

κεγάιν θπβεξλήηε Ισάλλε Καπνδίζηξηα θαη ζα δηεμαρζεί κε θπζηθή θαη δηαδηθηπαθή παξνπζία απφ 

27 έσο 30 επηέκβξε 2021 ζε ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Κπβεξλήηε φπσο ε Διιάδα, ε Ιηαιία , 

ε Ρσζία, ε Διβεηία θαη ε Γαιιία αιιά θαη ζε πφιεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ειιεληζκφ θαη ηελ 

Οκνγέλεηα φπσο ε Νέα Τφξθε, ε Μειβνχξλε, ην Μφλαρν θαη ε Οπηξέρηε . Σέινο κε ζηφρν ηελ 
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αλάδεημε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Καπνδίζηξηα γηα ¨μια κοινή παηπίδα ηην Δςπώπη¨, εληάμακε ζην 

ράξηε ησλ εθδειψζεσλ ζπκβνιηθά ηηο Βξπμέιιεο . 

Οη εθδειψζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζε ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο εζηίαζεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

βξαδηέο πξνεπαλαζηαηηθήο πνίεζεο , δείπλα κε ζπληαγέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξνπζίαζε πξντφλησλ 

απφ ηα Ιφληα Νεζηά  θαζψο θαη κνπζηθή επνρήο απφ ηα Δπηάλεζα θαη ηελ Δπξψπε. 

Αμηνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία , ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπκε ζε μερσξηζηή  

ελφηεηα πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Ινλίνπ πνπ δηακφξθσζαλ ηε λεψηεξε ηζηνξία. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ην Γηνλχζην νισκφ σο Δζληθφ πνηεηή ηεο Διιάδαο , ηνλ Οχγθν  Φφζθνιν σο Δζληθφ 

πνηεηή ηεο Ιηαιίαο , ην Λεπθάδην Υέξλ σο Δζληθφ ζπγγξαθέα ηεο Ιαπσλίαο , ηε Γηακαληίλα Ρψκα 

θαη ην θνηλσληθφ ηεο έξγν ζηελ Απζηξαιία . 

Δπηπιένλ ζα δηνξγαλψζνπκε πξνβνιή ηαηληψλ αθηεξσκέλσλ ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καπνδίζηξηα. 

Με ηε ζπλεξγαζία ησλ 16 γξαθείσλ ηνπ ΔΟΣ ζην εμσηεξηθφ ζα πξνζθιεζνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην θεζηηβάι κε θπζηθή παξνπζία θαη δηαδηθηπαθά δεκνζηνγξάθνη, εηδηθνί ηεο 

γαζηξνλνκίαο θαη ελδηαθεξφκελνη νξγαληζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν, φπσο ην δίθηπν Les Dames d’ 

Escoffier κε 45 παξαξηήκαηα ζε ΗΠΑ θαη Δπξψπε θαη ρηιηάδεο κέιε θαη ην Γηεζλέο Κέληξν Οίλνπ 

& Γαζηξνλνκίαο κε έδξα ηε Μφζρα. 

 

ΚΟΗΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε: Ξέλνη επηζθέπηεο, Έιιελεο επηζθέπηεο, Κεξθπξαίνη 

ΚΟΠΟ : θνπφο ηνπ Φεζηηβάι είλαη ε αλάδεημε ηεο γαζηξνλνκίαο σο θχξηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ  Κέξθπξαο θαη ηα Ιφληα. 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 105.834, 00€ πνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

ΚΑΛΤΦΖ ΖΥΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ –ΜΑΓΝΖΣΟΚΟΠΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΖ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 5.952,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΠΑΓΟΒΑ   992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΒΔΝΔΣΗΑ 7.192,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΣΟΤΛΟΤΕΖ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΓΔΝΔΤΖ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΣΟΤΛΟΤΕΖ Ζ ΠΑΡΗΗ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΛΟΝΓΗΝΟ 7.192,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 7.192,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΟΤΣΡΔΥΣΖ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΒΡΤΞΔΛΔ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΜΔΛΒΟΤΡΝΖ 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΓΗΟΥΑΝΔΜΠΟΤΡΚ 992,00€ 
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ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΑΗΓΗΝΑ 992,0€0 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 1  992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 2  992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 3  992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 4 992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 5  992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 6  992,00€ 

ΔΚΓΖΛΧΖ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ 7  992,00€ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΗΟΝΗΟΤ 3.720,00€ 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΑΗΝΗΧΝ 4.960,00€ 

 

3 ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΔΗΞΖ  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ  5.580,00€ 

ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΓΑΝΣΟΟΘΟΝΖ 1.860,00€ 

ΠΡΟΒΟΛΖ  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΧΘΖΣΗΚΧΝ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΧΝ ΠΟΣ  

7.440,00€ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.116,00€ 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ 372,00€ 

 1 BACKDROP BANNER 558,00€ 

10 ROLL UP BANNER 1.612,00€ 

3000 ΑΦΗΔ 744,00€ 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ( 64 ΔΛΗΓΔ 20.000 ΑΝΣΗΣΤΠΑ)  

8.680,00€  

ΒΗΒΛΗΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΤΝΣΑΓΧΝ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ( 64 ΔΛΗΓΔ 5000  

ΑΝΣΗΣΤΠΑ )9.920,00€ 

ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ 14.880,00€ 

 

ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΤΣΖ ( ΜΔ ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΗΚΟΤ   

 

1. ΠΡΟΚΛΖΔΗ 372,00€ 

2.  BACKDROP BANNER 558,00€ 

3. 10 ROLL UP BANNER 1.612,00€ 

4.  3000 ΑΦΗΔ 744,00€ 
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ΤΝΟΛΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 3.286,00€ 

 

2. ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ: Οη ελ ιφγσ εθδειψζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξνλντνχ θαη κε ηελ απζηεξή 

εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, ζεακάησλ & 

παξαζηάζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο κε επζχλε ηνπ Κφξηζζνπ Πεξηβαιινληηθνχ Αζιεηηθνχ 

Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ.   

Καηφπηλ απηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –αζιεηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ 

εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, πξνζήθνληνο 

κέηξνπ. 

                                                      Διζηγούμαζηε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα απφ 27 έσο 30 επηεκβξίνπ 2021   κε ηε Λέζρε Αξρηκαγείξσλ 

Κέξθπξαο ζηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι Γαζηξνλνκίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηπιών σιλιάδων 

διακοζίων ογδόνηα έξι εςπώ (3.286,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 

Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

                 Αικαηεπίνη Μοθωναίος 

 

 

        



                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέρκσρα,    / 7 / 2021 

Αριθμ.Πρφτ.: 55630/22242 

 

 

Δ/νση Διοίκησης  

Σμήμα σλλογικών Οργάνφν  

( Περιυερειακό σμβούλιο ) 
 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                  

  

 

    Θέμα: «Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ κε ηνλ  

               Πεξηβαιινληνινγηθφ θαη Καιιηηερληθφ χιινγν ¨ Ο ΑΙ ΜΑΘΙΑ » 

                                                

  ΕΙΗΓΗΗ 

Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.  

 

ΑΙΣΗΜΑ  

Με ηελ απφ 15-07-2021 αίηεζή  ηνπ ν Πεξηβαιινληνινγηθφο θαη Καιιηηερληθφο χιινγνο  

¨ Ο ΑΙ ΜΑΘΙΑ » δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Ι.Ν. –  Π.Δ. Κέξθπξαο ζηελ εθδήισζε  

  ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο  

Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ 4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν11 παξ  3 ζη  β  κε ηα παξαθάησ 
 ζηνηρεία : 

 

ΣΙΣΛΟ : ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΟ 1821 

 

ΣΟΠΟ : ΑΓΙΟ ΜΑΣΘΑΙΟ  

 

ΥΡΟΝΟ :  15 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  

Ο Πεξηβαιινληνινγηθφο θαη Καιιηηερληθφο χιινγνο ¨ Ο ΑΙ ΜΑΘΙΑ¨ δηνξγαλψλεη  

εθδήισζε κε αθνξκή  ηνπο  ενξηαζκνχο  γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μαηζαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην χιινγν εθδήισζε γηα ηνλ  

ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ζπκπιήξσζεο 200 ρξφλσλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

Η Υνξσδία ηνπ πιιφγνπ  καδί κε δχν θηινμελνχκελεο ρνξσδίεο ζα ηξαγνπδήζνπλ έξγα  

ζρεηηθά κε ηελ Δπαλάζηαζε. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η επεηεηαθή εθδήισζε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε παλδεκία ζα έρεη 

πεξηνξηζκνχο αιιά δελ ζα ζηεξήζεη απφ ηνπο αθξναηέο ηελ ειεπζεξία λα ζπκεζνχλ 

θαη λα ηηκήζνπλ απηνχο πνπ αγσλίζηεθαλ.  

ΚΟΠΟ: Η αλάδεημε ηεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ηεο Δπαλάζηαζεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο καο 

ηαπηφηεηαο. 

ΚΟΙΝΟ : Ξέλνη επηζθέπηεο, Έιιελεο επηζθέπηεο, Κεξθπξαίνη. 

ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 6.500,00€ πνπ αλαιχεηαη  

σο εμήο : 

Ηρεηηθή & Φσηηζηηθή θάιπςε 2.500,00 € 

ηήζηκν εμέδξαο                          500,00 € 

Κέξαζκα θηινμελνχκελσλ ρνξσδψλ 1.500,00 € 

Αλακλεζηηθά θαη αλζνδέζκεο               300,00 € 

Έληππν πιηθφ ( πξνγξάκκαηα θαη αθίζεο )   500,00 € 

Ακνηβέο ζνιίζη – ηξαγνπδηζηψλ θαη νξρήζηξαο 1200,00 € 
 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 

  ΗΥΗΣΙΚΗ θαη ΦΧΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 2.500,00 €  

  ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ( Πξνγξάκκαηα θαη Αθίζεο )  500,00 € 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Με επζχλε  ηνπ Πεξηβαιινληνινγηθνχ θαη 

Καιιηηερληθνχ πιιφγνπ ¨Ο ΑΙ ΜΑΘΙΑ ¨: 

1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ 

θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Κατόπιν αστών και λαμβάνοντας σπόυη: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

                     

                                                        Εισηγούμαστε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηνλ ΑΓΙΟ ΜΑΣΘΑΙΟ  ζηηο 15  Ασγούστοσ 2021 κε ηνλ Πεξηβαιινληνινγηθφ θαη 

Καιιηηερληθφ χιινγν ¨ Ο ΑΙ ΜΑΘΙΑ ¨ ζηα πιαίζηα επεηεηαθήο εθδήισζεο κε αθνξκή 

ηνπο ενξηαζκνχο γηα ηε ζπκπιήξσζε 200 ρξφλσλ απφ ην 1821  κε ην πνζφ ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00 €) σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ ΦΠΑ  γηα : 

ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΧΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΧΗ & ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ  

( Πξνγξάκκαηα  θαη  Αθίζεο ). 

 
    Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

                                                                                 Η Θεματική Αντιπεριυερειάρτης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

                                 Αικατερίνη Μοθφναίοσ 

 

                                               

 



                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέρκσρα,     / 07 / 2021 

Αριθμ.Πρφτ.: 52965/21092 

                          

 

Δ/νση Διοίκησης  

Σμήμα σλλογικών Οργάνφν  

( Περιυερειακό σμβούλιο ) 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                  

  

Θέμα: « Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Π.Δ. Κέξθπξαο  

κε ην σκαηείν κε ηελ  επσλπκία ¨ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΙΠΔΡΟΤ¨». 
 

                                                            ΕΙΗΓΗΗ 

 

 Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.   

ΑΙΣΗΜΑ  

Με ηελ απφ 7-7-2021 αίηεζή ηνπ ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία ¨ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΙΠΔΡΟΤ ¨ δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο εθδήισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 

11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΙΣΛΟ : ΤΝΑΤΛΙΑ 

ΣΟΠΟ : ΚΡΙΠΔΡΟ 

ΥΡΟΝΟ : 12 Απγνχζηνπ 2021. 

ΚΟΙΝΟ: Απεπζχλεηαη ζε Κεξθπξαίνπο θαη επηζθέπηεο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: πλαπιία ηνπ Μνπζηθνχ ψκαηνο κε ηε  ζπκκεηνρή 

ηεο Φηιαξκνληθήο πλαξάδσλ. 

ΚΟΠΟ : Η αλάδεημε ε πξνψζεζε ε δηάδνζε θαη ε πξνβνιή ηνπ κνπζηθνχ 

πνιηηηζκνχ ησλ  Δπηαλήζσλ κε θνκκάηηα Δπηαλεζίσλ ζπλζεηψλ. 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 4.250,00€ πνπ  

αλαιχεηαη σο εμήο : 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ  

 220 ΑΦΙΔ ΔΓΥΡΧΜΔ 33Υ48,8=220,00€ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΔΣΡΑΥΡΧΜΙΑ 17Υ24=450,00€ 

 90 ΠΡΟΚΛΗΔΙ 10Υ22=90,00€ 

ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 850,00€ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΝΑΡΑΓΧΝ 2Υ200=400,00€    



ΜΙΚΡΗ ΓΔΞΙΧΗ 120 ΑΣΟΜΧΝ 1440,00€ 

ΒΙΝΣΔΟΚΑΛΤΦΗ 800,00€ 

 
ΤΝΟΛΟ 4.250,00€ 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 1.610,00€ 

Γηα :  

 Ηρεηηθά – Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  850,00 € 

 Έληππν πιηθφ 760,00 € 

Εισηγούμαστε ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ Κέξθπξαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε κε ην 

πνζφ ησλ 1.610,00 € γηα : 

 Ηρεηηθά θάιπςε 850,00 € 

 Έληππν πιηθφ 760,00 € 

ΤΝΟΛΟ 1.610,00€ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Με επζχλε ηνπ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΡΙΠΔΡΟΤ: 1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 

πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο.  

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Κατόπιν αστών και λαμβάνοντας σπόυη: 

1.Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2.Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3.Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ. 
 

                                                            Εισηγούμαστε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2021 κε ηνλ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΙΠΔΡΟΤ  ζηα πιαίζηα πλαπιίαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο 

Φηιαξκνληθήο πλαξάδσλ  κε ην πνζφ ησλ 1.610,00€ (πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ).  

 

    Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 
    

                                                                                 Η Θεματική Αντιπεριυερειάρτης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

                 Αικατερίνη Μοθφναίοσ 



 

                             
 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ  

ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ,ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ 

& ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ, ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ  

ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ 

Π.Ε. ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

 

Πιεξ.: Η. Κιάδεο Μφξθεο 

Ταρ. Γηεχζπλζε: 21
εο

 Μαΐνπ, Γηνηθεηήξην  

Τ.Κ.: 29100 

Τει.: 2695060348 

Email: tmtap.zak@pin.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ζάκσνθος,   22 / 07 / 2021 

                    Αρ.πρωη.: 45474 / 7770  
 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεχζπλζε  

             Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &   

             Πιεξνθνξηθήο 

             Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

             Τκήκα Σπιινγηθψλ     

             Οξγάλσλ  

             Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην  

             Π.Η.Ν. 

 

       

Θέμα: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν «…ην αισλάθη», κε ηελ Αζηηθή 

κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕχκΩζηο» ηελ  3
η
 επηεμβρίοσ 2021. 

 

ΕΘΗΓΗΗ 

 

Με ηελ αξηζκ. πξση. 45474/7770/14-06-2021 αίηεζε ε Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 

«ΕχκΩζηο» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο  Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε ζπλδηνξγάλσζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, κε 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

1.1 ΣΘΣΛΟ: «….ην αισλάθη».  

1.2 ΣΟΠΟ: Λφθνο ηνπ Σηξάλε, Μπφραιε Εάθπλζνο 

1.3 ΥΡΟΝΟ: 3 Σεπηεκβξίνπ 2021. 

1.4 ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ: Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ησλ 200 εηψλ απφ ηνλ μεζεθσκφ ηνπ 

γέλνπο ε Οκάδα Τέρλεο «ΕχκΩζηο» αλαινγηδφκελε ην βάξνο ηεο ηζηνξηθήο επζχλεο πνπ αλαινγεί ζε 

έλα θαιιηηερληθφ ζρήκα πνπ θαηάγεηαη, ζέβεηαη ηελ ηζηνξία ηνπ, αγαπάεη αγλά θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηνχην ηνλ ηφπν, αιιά θαη δηαιαιεί ηαμηδεχνληάο ηνλ επάμηα φπσο ηνπ αμίδεη λα 

αθνχγεηαη θαη εθηφο ηα ζαιάζζηα ζχλνξά ηνπ, δε ζα κπνξνχζε λα κε θαηαπηαζηεί θαη λα κελ 

αλακεηξεζεί κε ηηο βαζηέο ξίδεο ηεο. Αλαγελλψληαο επιαβηθά θείκελα ηνπ Δζληθνχ πνηεηή, 

δξακαηνπνηψληαο ηηο αξηζηνπξγεκαηηθέο εηθφλεο θαη ηα απχζκελα λνήκαηά ηνπο, καδί κε ην 

ζπγθινληζηηθφ θείκελν ηεο εμφδνπ ηνπ Μεζνινγγίνπ, επινγεκέλα απφ ηνπο χκλνπο ηεο Κπξηαθήο 

ησλ Βαΐσλ ιίγν πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο, αιιά θαη ηελ ζεκεξηλή δηθή καο άιιε έμνδν. 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δξακαηνπνηεκέλε ζεαηξηθή – κνπζηθή παξάζηαζε απνηεινχκελε απφ 

πνηήκαηα ηνπ Γηνλπζίνπ Σνισκνχ «Ζ γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο» θαη «Διεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη», 

ζηξαηησηηθά ελζπκήκαηα ηνπ Σηξαηεγνχ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνπ πήξε κέξνο 



ζηελ εξσηθή έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ, Νηθνιάνπ Καζνκνχιε θαη Αλαζηάζηκσλ χκλσλ ηεο Κπξηαθήο 

ησλ Βαΐσλ.  

Ζ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕχκΩζηο», ηδξχζεθε ην 2020, έρεη ζαλ έδξα ηελ Τνπ. 

Κνηλφηεηα Ληζαθηάο  Εαθχλζνπ θαη δηνηθεηηθφ – θαιιηηερληθφ ππεχζπλν ηνλ Κσλζηαληίλν Μνπδάθε.  

Σθνπνί ηεο Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο «ΕχκΩζηο», είλαη: 

1. Ζ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ πνιηηηζκνχ σο ζπζηαηηθφ ηνπ ππξήλα ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο. 

2. Ζ κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο έκπλεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ θαιιηηερληθή ηαπηφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπο  

3. Ζ ελδπλάκσζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε θαη γεληθά ε αλάπηπμε 

θαη πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο, θνηλσληνινγηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο γλψζεο φισλ ησλ κνξθψλ πνιηηηζκνχ. 

4. Ο δηαθσηηζκφο ηεο θνηλσλίαο κε γλψζε θαη ηδέεο πνπ απνξξένπλ θαη αθνξνχλ ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ κνξθσηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. 

5. Ζ δεκηνπξγηθή πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηφπν θαη ην ηνπίν. 

6. Ζ αλάδεημε θαη ε δηαθχιαμε ηεο Εαθπλζηλήο θαη επξχηεξεο Δπηαλεζηαθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηά, εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

7. Ζ αλάδεημε, αμηνπνίεζε, δηάζσζε θαη δηαθχιαμε ηνπ Εαθπλζηλνχ ζεάηξνπ θαη ηεο 

Εαθπλζηλήο θαη Δπηαλεζηαθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ θαιιηέξγεηα, πξναγσγή, 

δεκηνπξγία θαη πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο θαη παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαη ηερληθήο ζηε 

Εάθπλζν θαη εηδηθφηεξα ησλ αλαγελλεζηαθψλ δξψκελσλ ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ, ηνπ 

κεζαησληθνχ ζεάηξνπ, ησλ νκηιηψλ, ηνπ ιφγηνπ επηαλεζηαθνχ ζεάηξνπ, ηεο γθηφζηξαο, 

θαξλαβαιηθψλ δξψκελσλ θ.α. 

8. Ζ θαιιηέξγεηα, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ  έκςπρνπ δπλακηθνχ ησλ θαιιηηερλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ζεαηξηθνχ ηκήκαηνο. 

9. Ζ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο ππιψλα αλάπηπμεο ηεο Εαθχλζνπ θαη θάζε ηφπνπ. 

10. Ζ ζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε αιιειεπίδξαζε. 

11. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε, αιιά θαη ησλ ηδεψλ θαη αμηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ. 

12. Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

13. Γεκηνπξγία θαη ζεζκηθή – ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε ρψξσλ πνιηηηζκνχ.     

 



Με επζχλε ηεο Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο «ΕχκΩζηο», ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ covid-19, φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή εθδειψζεσλ θαη εηδηθφηεξα, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο ηζρχνπζεο Κνηλέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε ζέκα «Έθηαθηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο», θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ - ζε ηζρχ - έγγξαθν ηνπ 

Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, ζεακάησλ & 

παξαζηάζεσλ». 

1.5 ΚΟΘΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε: Τν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ζε 

φιε ηελ Διιάδα, ΔΩΡΕΑΝ. 

1.6 ΚΟΣΟ: Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

νθηαθνζίσλ Δπξψ (5.800,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

- Κνπζηνχκηα: δχν ρηιηάδεο Δπξψ (2.000,00€). 

- Σθεληθά: ρίιηα Δπξψ (1.000,00€). 

- Ακνηβή ζθελνγξάθνπ: νθηαθφζηα Δπξψ (800,00€). 

- Ζρεηηθή, θσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα Δπξψ (1.000,00€). 

- Αθίζεο - Δθηχπσζε πξνγξακκάησλ - Γηαθήκηζε: ρίιηα Δπξψ (1.000,00€). 

1.7 ΕΘΔΟ ΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ ασηής: 

- Ζρεηηθή, θσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα Δπξψ (1.000,00€). 

- Αθίζεο - Δθηχπσζε πξνγξακκάησλ - Γηαθήκηζε: ρίιηα Δπξψ (1.000,00€). 

ΤΝΟΛΟ: δύο τιλιάδες Εσρώ (2.000,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α. 

1.8. ΠΟΟ ΘΔΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: ηρεις τιλιάδες οκηακόζια Εσρώ (3.800,00€)  

 

2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΘΣΗΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΘ: Ζ ελ ιφγσ Θεαηξηθή παξάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξνλντνχ, θαη κε ηελ 

απζηεξή εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, ζεακάησλ & 

παξαζηάζεσλ», κε επζχλε  ηεο Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο «ΕχκΩζηο». 

Ζ δαπάλε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ παξαζηάζεσλ, 

ζπλδηνξγαλψλεηαη κε πνιηηηζηηθφ θνξέα ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ ησλ 200 εηψλ απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Ωο κηα 

πνιηηηζηηθή εθδήισζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηάδνζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Διιεληθνχ  Έζλνπο, ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ππεξεθάλεηαο, κέζα απφ ηελ 

αλάδεημε θαη ηελ ππελζχκηζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζεκάδεςαλ αλεμίηεια ηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ 

Έζλνπο θαη ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζην λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη ησλ Δπηαλήζσλ γεληθφηεξα. Πξνάγεη 



ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ ελψ 

παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηφπνπ καο, ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε 

ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. 

2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ δύο τιλιάδων Εσρώ (2.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κπνξεί λα δηαηεζεί εθφζνλ ην ζπλνιηθφ πνζφ πεξηιεθζεί ζηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην έηνο 

ζηνλ ΚΑΔ 9899.03.021.001.001 θορέας 03.071., κεηά ηελ 9
ε
 αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Π.Η.Ν. 

  

2.3. ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ ΑΘΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021) 

        Σην ηξέρνλ έηνο, ε Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕχκΩζηο»  δελ πξαγκαηνπνίεζε 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

Ειζηγούμαζηε 

  Τελ  έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

«….ην αισλάθη», κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕχκΩζηο», ηελ  03
η
 επηεμβρίοσ 

2021, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δύο τιλιάδων Εσρώ (2.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Ζ 

έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε 

ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

Ο αλαπι. Πξντζηάκελνο                Ο Πξντζηακέλνο Γ/λζεο                          O Γελ. Γ/ληεο 

            Τκήκαηνο    

   

 

 

Ησάλλεο Κιάδεο Μφξθεο                     Ταηηάλα Παληειηνχ                      Κσλζηαληίλνο Υςειάληεο 

           

Η Θεμαηική Ανηιπεριθερειάρτης  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

 

 

  Αικαηερίνη Μοθωναίοσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ    

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

     

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,      / 7 / 2021 

Απιθμ.Ππυη.: 57668/23164 

                          

 

Δ/νζη Διοίκηζηρ  

Σμήμα ςλλογικών Οπγάνυν  

( Πεπιθεπειακό ςμβούλιο ) 

 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr       

 

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Π.Δ 

Κέξθπξαο κε ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ¨STAY IN ART 11 

ΑΜΚΔ¨         

ΕΙΗΓΗΗ 

Με ηελ απφ 21-7-2021 αίηεζή ηεο ε Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ¨STAY 

IN ART 11 ΑΜΚΔ ¨ δεηά   ηε    ζπκκεηνρή ηεο ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ πνιηηηζηηθή ηεο 

εθδήισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 

ΣΙΣΛΟ: ¨Ισάλλεο  Καπνδίζηξηαο  ζηα βήκαηα ελφο κεγάινπ εγέηε ¨  

ΣΟΠΟ: Δθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ Παιαηφ Φξνχξην. 

ΥΡΟΝΟ:  20-24  επηεκβξίνπ 2021 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: :  

¨Ισάλλεο  Καπνδίζηξηαο  ζηα βήκαηα ελφο κεγάινπ εγέηε¨. 

Έλα ηξίπηπρν  Έθζεζεο, Δθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη Θεαηξηθνχ έξγνπ, πνπ γξάθηεθε εηδηθά 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε κε αθνξκή ηα 200 ρξφληα απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Απνηειεί 

παξαγσγή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ζπλδπάδεηαη κε ηε 

δηνξγάλσζε πεξηνδεχνπζαο έθζεζεο γηα ηνλ Ισάλλε Καπνδίζηξηα θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ην ίδην ζέκα. Οπζηαζηηθά ην ζεαηξηθφ έξγν 

θιείλεη ηνλ θχθιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά αιιά θαη 

εληαία ζηε ζεκαηηθή ηνπο θνκκάηηα. Σν ηξίην κέξνο απηνχ ηνπ εληαίνπ project ( ζεαηξηθφ έξγν ) 

ζπληζηά έλα δξακαηνπνηεκέλν ¨εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελειίθσλ¨ γηα ηνλ Ισάλλε Καπνδίζηξηα. 

Μία ξεμηθέιεπζε πξνζπάζεηα αλάγλσζεο ηεο δσήο ηνπ κεγάινπ απηνχ Άλδξα. Με ζεκαληηθέο 

αλέθδνηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, ε πνξεία ηνπ Καπνδίζηξηα ηδσκέλε απφ ηελ νπηηθή ησλ  
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γπλαηθψλ πνπ ζπζίαζε πξνο ράξηλ ηεο κνλαδηθήο γπλαίθαο πνπ ππεξέηεζε ζε φιε ηνπ ηε δσή : ηεο 

Διεχζεξεο θαη Αλεμάξηεηεο Διιάδαο. 

Έλα νδνηπνξηθφ ζηε δσή ηνπ ζπνπδαίνπ πνιηηηθνχ κε ζηάζεηο ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα θαη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο γπλαηθείεο κνξθέο πνπ ζπλάληεζε ζηε δηαδξνκή ηνπ. Μηα δηαδξνκή πνπ νδήγεζε 

ηνλ- απφ άπνςε θνζκνθαιφγεξν- Καπνδίζηξηα ζην ζάλαην, κέζα ζηε ιεπθή θνξεζηά ηνπ, γηα λα 

ζπλαληήζεη ηελ αγθαιηά ηεο κνλαδηθήο πξαγκαηηθήο εξσκέλεο ηνπ, ηεο Παηξίδαο ηνπ !    

Μία παξαγσγή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.      

ΚΟΙΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε:  Έιιελεο επηζθέπηεο, Κεξθπξαίνη 

ΚΟΠΟ : Μία αθφκα αλαθνξά ζηε ζπλδξνκή ηνπ κεγάινπ εγέηε Ι. Καπνδίζηξηα ζηελ επφδσζε 

ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ζηε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο. 

 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 27.000, 00€ πνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

ςγγπαθή θεαηπικού κειμένος                                                        1.000,00€ 

Αμοιβή ζκηνοθέηη                                                                             2.000,00€ 

Αμοιβή μοςζικήρ ζύνθεζηρ και μοςζικήρ επιμέλειαρ                   1.800,00€ 

Αμοιβέρ ηπιών ηθοποιών                                                                   5.400,00€ 

Αμοιβέρ μοςζικού/ηπαγοςδιζηή                                                       1.300,00€ 

Αμοιβέρ ηεσνικού παπάζηαζηρ                                                     600,00€ 

Αμοιβέρ βοηθού ζκηνοθέηη                                                                  400,00€ 

Αμοιβέρ κινηζιολογικήρ επιμέλειαρ                                                    700,00€ 

κηνικά / κοζηούμια                                                                          2.300,00€ 

Αμοιβή διεύθςνζηρ – οπγάνυζηρ –παπαγυγήρ                               2.500,00€ 

Παπαγυγή ένηςπος ςλικού                                                                1.200,00€ 

Ησηηικά                                                                                                1.600,00€                                                               

Φώηα                                                                                                     2.200,00€ 

Αμοιβή λογιζηή                                                                                       500,00€ 

Σεσνικόρ                                                                                                   300,00€                                                                                        

Επγάηερ                                                                                                    500,00€ 

Έξοδα μεηακίνηζηρ ( ηαξίδια εκηόρ έδπαρ, ζίηιζη /διαμονή )         2.200,00€ 

Αππόβλεπηα                                                                                              500,00€ 

 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ  

Παπαγυγή ένηςπος ςλικού 1.200,00€ 

Ησηηικά                                1.600,00€ 

Φυηιζμόρ                             2.200,00€              
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ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 5.000,00€ 

 

ΠΡΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Με επζχλε ηεο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ¨STAY 

IN ART 11 ΑΜΚΔ ¨: 

1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ, φπσο 

απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ 

εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Καηόπιν αςηών και λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ πνιηηηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –αζιεηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ 

εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, πξνζήθνληνο 

κέηξνπ. 

πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021  

                                                                       Ειζηγούμαζηε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Κέξθπξα  20-24  επηεκβξίνπ  2021  κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

¨STAY IN ART 11 ΑΜΚΔ¨ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πένηε σιλιάδυν εςπώ (5.000,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 

   Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

                                                   Η ΘΕΜΑΣΙΚΗ  ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ  Π.Ι.Ν.  

 

 

 

              ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΜΟΘΩΝΑΙΟΤ  

 

 

        



 

 

                                                               ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΣΙΣΛΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,   23 / 7 / 2021 

Απιθμ.Ππωη.: 57502/23089 

 

 

Δ/νζη Διοίκηζηρ  

Σμήμα ςλλογικών Οπγάνων  

( Πεπιθεπειακό ςμβούλιο ) 
 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                  

  

 

    Θέμα: «Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ κε ηνλ  

               Πξννδεπηηθφ, Φηινινγηθφ, .Δθπνιηηηζηηθφ & Δμσξατζηηθφ χιινγν Πεξνπιάδσλ » 

                                                

  ΕΙΗΓΗΗ 

Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.  

 

ΑΙΣΗΜΑ  

Με ηελ απφ 21-07-2021 αίηεζή  ηνπ ν  Πξννδεπηηθφο ,Φηινινγηθφ, Δθπνιηηηζηηθφο &  

Δμσξατζηηθφο χιινγνο Πεξνπιάδσλ »    δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ηεο Π.Ι.Ν. –    

Π.Δ. Κέξθπξαο   ζηελ εθδήισζή  ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10                                 

ζη. Η αξηζκ 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ 
. ΦΔΚ 4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν11 παξ  3 ζη  β  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία  

 

ΣΙΣΛΟ : Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε – πλαπιία  

 

ΣΟΠΟ : Πεξνπιάδεο ( Πξναχιηνο ρψξνο εθθιεζίαο)  

 

ΥΡΟΝΟ : 3-4-5 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  

Ο  Πξννδεπηηθφο, Δθπνιηηηζηηθφο ,Φηινινγηθφο & Δμσξατζηηθφο χιινγνο Πεξνπιάδσλ  

δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Ι.Ν. –  Π.Δ. Κέξθπξαο   ζε εθδήισζε -πλαπιία  πνπ ζα  

πξαγκαηνπνηεζεί  ζηνπο Πεξνπιάδεο ζηηο 3, 4 θαη 5 Απγνχζηνπ 2021.                            

Θα αθνπζηνχλ ηξαγνχδηα παξαδνζηαθά αιιά θαη δηαζθεπαζκέλα ιατθά. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΠΟ: : Η αλάδεημε, ε πξνψζεζε, ε δηάδνζε θαη ε πξνβνιή ηνπ κνπζηθνχ 

πνιηηηζκνχ ησλ  Δπηαλήζσλ  αιιά θαη ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ θαζψο θαη ε 

ςπραγσγία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

ΚΟΙΝΟ : Ξέλνη επηζθέπηεο, Έιιελεο επηζθέπηεο, Κεξθπξαίνη. 

ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.460,00€ 

πνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

Ηρεηηθή & Φσηηζηηθή θάιπςε 2.800,00 € 

Σερληθή Τπνζηήξημε 1.000,00€ 

Δλνηθίαζε θαζηζκάησλ 500,00€ 

Μπνπθέ 1.500,00€ 

Γηακφξθσζε ρψξνπ  660,00€ 
 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 

 ΗΥΗΣΙΚΗ θαη ΦΧΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ πνζνχ δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (2.800,00 €)  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Με επζχλε  ηνπ  Πξννδεπηηθνχ, Φηινινγηθνχ 

Δθπνιηηηζηηθνχ & Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ Πεξνπιάδσλ                                                

1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ 

θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Καηόπιν αςηών και λαμβάνονηαρ ςπόψη: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

 

                     

                                                        Ειζηγούμαζηε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  

ζηνπο Πεξνπιάδεο  ζηηο 2,3,θαη 4  Απγνχζηνπ 2021 κε ηνλ Πποοδεςηικό,Φιλολογικό ,  

Εκπολιηιζηικό & Εξωπαϊζηικό ύλλογο Πεποςλάδων » ζηα πιαίζηα Δθδήισζεο –  

πλαπιίαο κε ην πνζφ ησλ 2.800,00€ (πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 

 

    Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 
    

                                                  

 
 

                                              Η ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ Π.Ι.Ν 

 

 

                                           ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ  ΜΟΘΩΝΑΙΟΤ     



                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέρκσρα,      / 07 / 2021 

Αριθμ.Πρφη.: 57366/23038 

                          

 

Δ/νζη Διοίκηζης  

Σμήμα σλλογικών Οργάνφν  

( Περιθερειακό σμβούλιο ) 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                  

  

Θέμα: « Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Π.Δ. Κέξθπξαο  

              κε ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία  ¨ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ – Η 

ΟΜΟΝΟΙΑ ¨». 
 

                                                            ΕΙΗΓΗΗ 

 

 Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.   

ΑΙΣΗΜΑ  

Με ηελ απφ 21-7-2021 αίηεζή ηνπ ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία ¨ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ- Η ΟΜΟΝΟΙΑ ¨δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο εθδήισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 

11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΙΣΛΟ : ΔΠΔΣΔΙΑΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ  

¨ΑΦΙΔΡΩΜΑ ΣΟ ΠΤΡΟ ΚΡΗΣΙΚΟ ¨ 

ΣΟΠΟ : ΑΥΙΛΛΔΙΟ  

ΥΡΟΝΟ : 21 Απγνχζηνπ 2021. 

ΚΟΙΝΟ: Απεπζχλεηαη ζε Μνπζηθφθηινπο Κεξθπξαίνπο θαη επηζθέπηεο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η θαζηεξσκέλε επεηεηαθή ζπλαπιία ηνπ Μνπζηθνχ 

ὠκαηνο ηεο ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ .ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ ¨Η  ΟΜΟΝΟΙΑ¨ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 123 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα γίλεη 

θαη θέηνο ζηνπο Κήπνπο ηνπ Αρηιιείνπ ζηηο 21/8/2021, εκέξα άββαην, θαη είλαη 

αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ αδηθνρακέλνπ κνπζηθνχ π. Κξεηηθνχ. Η εθδήισζε 

εληάζζεηαη ζην 2
ν
 Γηεζλέο Φεζηηβάι Φηιαξκνληθψλ θαη Υνξσδηψλ Κέξθπξαο 

ηζρπφλησλ ησλ πεξηνξηζκψλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. Σν πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο 

είλαη απνθιεηζηηθά ηηαιηθνχ ξεπεξηνξίνπ. 

Λφγσ ηνπ αθηεξψκαηνο ζηνλ π. Κξεηηθφ εμεδήισζαλ ηελ επηζπκία θαη έρνπλ 

πξνζθιεζεί πνιινί θίινη ηνπ ζαλφληνο απφ ηελ Ιηαιία θαη ηε ρψξα καο. Δίλαη φινη 

ηνπο θαηαμησκέλνη κνπζηθνί θαη θαιιηηέρλεο, δηάζεκνη ζην ρψξν ηνπο, θαη 



ζπλδένληαλ κε ζηελνχο δεζκνχο θηιίαο κε ην πχξν Κξεηηθφ. Θα ιάβνπλ κέξνο ζηε 

ζπλαπιία: ν ηελφξνο Αιέμαλδξνο ηαπξφπνπινο, o Giulio Scachi, αιηηθφξλν, 

αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο κπάληαο ηεο θαξακπηλεξίαο, ε Roberta Scachi, 

ζαμφθσλν,  ν Francessco Scalone, επθψλην,  αμησκαηνχρνο ηεο κπάληαο ηεο 

θαξακπηλεξίαο, Γεψξγηνο Ραξάθνο, ηνχκπα, θνξπθαίνο κνπζηθφο ΚΟΑ, Μηραήι  

Κξεηηθφο, θιαξηλέην, νπιίηεο ΟΒΑ κπάληαο ΠΝ, ππξίδσλ Μνπκνχξεο, ηνχκπα, 

ππαμησκαηηθφο κπάληαο ΠΝ, Αιέμαλδξνο Ληηζαξδφπνπινο,  θιαξηλέην,  

αξρηκνπζηθφο κπάληαο ΠΑ, Υαξάιακπνο Μαθξήο, ηξνκπέηα, αξρηκνπζηθφο 

Φηιαξκνληθήο Λεμνπξίνπ. 

ΚΟΠΟ : Απφδνζε ηηκήο ζηνλ αδηθνρακέλν κνπζηθφ ηεο Φηιαξκνληθήο 

Γαζηνπξίνπ πχξν Κξεηηθφ θαη ενξηαζκφ ησλ 123 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Φηιαξκνληθήο. 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη 

ρηιηάδσλ επξψ (6.000,00€) πνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ –ΓΙΑΜΟΝΗ-ΓΙΑΣΡΟΦΗ 2.500,00€ 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ 700,00€ 

ΗΥΗΣΙΚΑ – ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 2.300,00€ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ – ΚΗΝΙΚΑ 500,00€ 

 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 3.000,00€ 

γηα  

 Ηρεηηθά – Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  2.300,00 € 

 Έληππν πιηθφ 700,00 € 

 

ΠΡΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Με επζχλε ηεο Φηιαξκνληθήο 

Γαζηνπξίνπ ¨ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ¨: 

1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ 

θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Καηόπιν ασηών και λαμβάνονηας σπόυη: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ. 

πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

 

                                                            Ειζηγούμαζηε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα ζηηο 21 Απγνχζηνπ 2021 κε ηε  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ζηα πιαίζηα Δπεηεηαθήο πλαπιίαο κε ην πνζφ ησλ 

ηριών τιλιάδφν εσρώ  (3.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 



    Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 
    

 

 

                                                   Η ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ Π.Ι.Ν.     

                                                        

 

                                                                     ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΤ 



                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέρκσρα,      / 07 / 2021 

Αριθμ.Πρφη.: 57366/23038 

                          

 

Δ/νζη Διοίκηζης  

Σμήμα σλλογικών Οργάνφν  

( Περιθερειακό σμβούλιο ) 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

 Fax                :2661362336    

E-mail : e.rikou@pin.gov.gr                                                  

  

Θέμα: « Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Π.Δ. Κέξθπξαο  

              κε ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία  ¨ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ – Η 

ΟΜΟΝΟΙΑ ¨». 
 

                                                            ΕΙΗΓΗΗ 

 

 Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.   

ΑΙΣΗΜΑ  

Με ηελ απφ 21-7-2021 αίηεζή ηνπ ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία ¨ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ- Η ΟΜΟΝΟΙΑ ¨δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο εθδήισζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Η αξηζκ. 15 θαη 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 

11 παξ 3 ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΙΣΛΟ : ΔΠΔΣΔΙΑΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ  

¨ΑΦΙΔΡΩΜΑ ΣΟ ΠΤΡΟ ΚΡΗΣΙΚΟ ¨ 

ΣΟΠΟ : ΑΥΙΛΛΔΙΟ  

ΥΡΟΝΟ : 21 Απγνχζηνπ 2021. 

ΚΟΙΝΟ: Απεπζχλεηαη ζε Μνπζηθφθηινπο Κεξθπξαίνπο θαη επηζθέπηεο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η θαζηεξσκέλε επεηεηαθή ζπλαπιία ηνπ Μνπζηθνχ 

ὠκαηνο ηεο ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ .ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ ¨Η  ΟΜΟΝΟΙΑ¨ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ 123 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζή ηεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα γίλεη 

θαη θέηνο ζηνπο Κήπνπο ηνπ Αρηιιείνπ ζηηο 21/8/2021, εκέξα άββαην, θαη είλαη 

αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ αδηθνρακέλνπ κνπζηθνχ π. Κξεηηθνχ. Η εθδήισζε 

εληάζζεηαη ζην 2
ν
 Γηεζλέο Φεζηηβάι Φηιαξκνληθψλ θαη Υνξσδηψλ Κέξθπξαο 

ηζρπφλησλ ησλ πεξηνξηζκψλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. Σν πξφγξακκα ηεο ζπλαπιίαο 

είλαη απνθιεηζηηθά ηηαιηθνχ ξεπεξηνξίνπ. 

Λφγσ ηνπ αθηεξψκαηνο ζηνλ π. Κξεηηθφ εμεδήισζαλ ηελ επηζπκία θαη έρνπλ 

πξνζθιεζεί πνιινί θίινη ηνπ ζαλφληνο απφ ηελ Ιηαιία θαη ηε ρψξα καο. Δίλαη φινη 

ηνπο θαηαμησκέλνη κνπζηθνί θαη θαιιηηέρλεο, δηάζεκνη ζην ρψξν ηνπο, θαη 



ζπλδένληαλ κε ζηελνχο δεζκνχο θηιίαο κε ην πχξν Κξεηηθφ. Θα ιάβνπλ κέξνο ζηε 

ζπλαπιία: ν ηελφξνο Αιέμαλδξνο ηαπξφπνπινο, o Giulio Scachi, αιηηθφξλν, 

αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο κπάληαο ηεο θαξακπηλεξίαο, ε Roberta Scachi, 

ζαμφθσλν,  ν Francessco Scalone, επθψλην,  αμησκαηνχρνο ηεο κπάληαο ηεο 

θαξακπηλεξίαο, Γεψξγηνο Ραξάθνο, ηνχκπα, θνξπθαίνο κνπζηθφο ΚΟΑ, Μηραήι  

Κξεηηθφο, θιαξηλέην, νπιίηεο ΟΒΑ κπάληαο ΠΝ, ππξίδσλ Μνπκνχξεο, ηνχκπα, 

ππαμησκαηηθφο κπάληαο ΠΝ, Αιέμαλδξνο Ληηζαξδφπνπινο,  θιαξηλέην,  

αξρηκνπζηθφο κπάληαο ΠΑ, Υαξάιακπνο Μαθξήο, ηξνκπέηα, αξρηκνπζηθφο 

Φηιαξκνληθήο Λεμνπξίνπ. 

ΚΟΠΟ : Απφδνζε ηηκήο ζηνλ αδηθνρακέλν κνπζηθφ ηεο Φηιαξκνληθήο 

Γαζηνπξίνπ πχξν Κξεηηθφ θαη ενξηαζκφ ησλ 123 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Φηιαξκνληθήο. 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη 

ρηιηάδσλ επξψ (6.000,00€) πνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ –ΓΙΑΜΟΝΗ-ΓΙΑΣΡΟΦΗ 2.500,00€ 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ 700,00€ 

ΗΥΗΣΙΚΑ – ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 2.300,00€ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ – ΚΗΝΙΚΑ 500,00€ 

 

ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 3.000,00€ 

γηα  

 Ηρεηηθά – Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  2.300,00 € 

 Έληππν πιηθφ 700,00 € 

 

ΠΡΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Με επζχλε ηεο Φηιαξκνληθήο 

Γαζηνπξίνπ ¨ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ¨: 

1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ 

θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ  εθδήισζε. 

 

Καηόπιν ασηών και λαμβάνονηας σπόυη: 

1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο  γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο, 

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –

αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη 

ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ. 

πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 

 

                                                            Ειζηγούμαζηε 

 

Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κέξθπξα ζηηο 21 Απγνχζηνπ 2021 κε ηε  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΓΑΣΟΤΡΙΟΤ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ζηα πιαίζηα Δπεηεηαθήο πλαπιίαο κε ην πνζφ ησλ 

ηριών τιλιάδφν εσρώ  (3.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 



    Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο  πίζησζεο  ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 
    

 

 

                                                   Η ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ Π.Ι.Ν.     

                                                        

 

                                                                     ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΤ 



                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Πληρ.: Ι. Κλάδης Μόρφης 

Ταχ. Διεύθυνση: 21
ης

 Μαΐου, Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 29100 

Τηλ.: 2695060348 

Email: tmtap.zak@pin.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ζάκυνθος,      / 07 / 2021 

                    Αρ. πρωτ.:   
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση Διοίκησης,  

                     Οικονομικών & Πληροφορικής 

                     Διεύθυνση Διοίκησης  

                     Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  

                     Περιφερειακό Συμβούλιο  

              Π.Ι.Ν. 

 

 

       

Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ», στο Λόφο του Στράνη, Μπόχαλης Ζακύνθου, τον Αύγουστο 2021. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με πρόταση της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχου Οικονομικών και Πολιτισμού η 

Π.Ε. Ζακύνθου καλείται να διοργανώσει πολιτιστική εκδήλωση με τα παρακάτω στοιχεία:  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ».  

1.2 ΤΟΠΟΣ: Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Λόφο του Στράνη, Μπόχαλης Ζακύνθου. 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ: 07 και 08 Αυγούστου 2021. 

1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μια πόλη αποκλεισμένη, καταδικασμένη. Ένας κλοιός που 

σφίγγει ασφυκτικά και πνίγει τις φωνές και τις ζωές τους ή τις δίκες μας. Τι μπορεί να κάνει ο 

άνθρωπος όταν δε μπορεί πια να κάνει τίποτα; Η Έξοδός τους δεν ήταν μόνο ηρωική, ήταν η 

απάντηση στην «κρίση» τους, στην κάθε κρίση. Ένας ύμνος στην υπέρβαση. Μια ωδή στην 

Ελευθερία. Τέσσερις ερμηνευτές αναβιώνουν επί σκηνής τις τελευταίες στιγμές των εξοδιτών 

και την υπερβατική τους εξαΰλωση στον δρόμο προς την Ελευθερία.  

1.5 ΣΚΟΠΟΣ: Η Έξοδος του Μεσολογγίου συνέβαλε καθοριστικά στην αφύπνιση της παγκόσμιας 

κοινής γνώμης για την ελληνική επανάσταση, θέτοντάς την στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η 

ιστορική μνήμη και η μετάδοσή της από γενιά σε γενιά είναι το γενετικό αποτύπωμα του 

σύγχρονου Έλληνα. Η παράστασή μας πραγματεύεται την έννοια της κοινωνικοπολιτικής 

ελευθερίας, θέτοντας ερωτήματα για τις πνευματικές και ηθικές αξίες του σύγχρονου ανθρώπου.  

Ο Διονύσιος Σολωμός θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας. Η παράστασή μας αναδεικνύει το συνολικό έργο και τη μοναδικότητα του Εθνικού 

μας ποιητή.  



Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της μέσης εκπαίδευσης. Η 

δραματοποίηση αυτού του μνημειώδους κειμένου βοηθά τη νεότερη γενιά να βιώσει πληρεστέρα 

την αισθητική και ηθική διάσταση της ποίησης του Σολωμού.  

1.6 ΚΟΙΝΟ στο οποίο απευθύνεται η δράση: Το σύνολο του πληθυσμού της Ζακύνθου και 

γενικότερα των Ιονίων Νήσων καθώς και όλης της Ελληνικής επικράτειας, ΔΩΡΕΑΝ.  

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

εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€), με Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής: 

 Έξοδα μετακίνησης: 500,00 Ευρώ. 

 Διαμονή-Διατροφή: 1.000,00 Ευρώ. 

 Αμοιβές συντελεστών: 1.400,00 Ευρώ. 

 Τεχνικός εξοπλισμός: 700,00 Ευρώ. 

 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η ανωτέρω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με όλη τη μέριμνα για 

την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού covid-19, όπως αυτά προβλέπονται 

στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων και ειδικότερα, όπως 

αυτά καθορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με θέμα «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και κάθε σχετικό - σε ισχύ - έγγραφο του 

Υπουργείο Πολιτισμού, με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων & 

παραστάσεων». 

Η δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης από την 

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821. O χαρακτήρας της εν λόγω εκδήλωσης υπερβαίνει την τοπική και 

καθίσταται υπερτοπικής σημασίας, αφού συμβάλλει σημαντικά στην διάδοση της ιστορίας του 

Ελληνικού Έθνους, την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και υπερηφάνειας. 

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 

πραγματοποίησης τους. 

2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Η αιτούμενη δαπάνη των τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μπορεί να διατεθεί εφόσον το συνολικό ποσό περιληφθεί στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 

στον ΚΑΕ 9899.03.021.001.001 φορέας 03.071, μετά την 9
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 

Π.Ι.Ν. 



 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

  Την  έγκριση διοργάνωσης από τη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της πολιτιστικής 

εκδήλωσης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ», στο Λόφο του Στράνη, Μπόχαλης Ζακύνθου, την 

07
η
 και 8

η
  Αύγουστου 2021, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (3.600,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 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 αναπλ. Προϊστάμενος                Ο Προϊσταμένος Δ/νσης                          O Γεν. Δ/ντης 

            Τμήματος      

 

 

 

Ιωάννης Κλάδης Μόρφης                     Τατιάνα Παντελιού                      Κωνσταντίνος Υψηλάντης 

           

 

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

 

 

  Αικατερίνη Μοθωναίου 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 28100 

Τηλ.: 2671360508 

Πληρ.: Σαμόλη Ευαγγελία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφαλληνία,        / 07/2021 

Αρ. Πρωτ.:  57946/14229 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, 

Οικονομικών & Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοίκησης  

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  

Περιφερειακό Συμβούλιο  

Π.Ι.Ν. 

 

ΚΟΙΝ :  

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας 

 

 

           

ΘΕΜΑ: Έγκριση συν-διοργάνωσης εκδήλωσης με το Δήμο Ληξουρίου  με τίτλο: «Τραγουδώντας για 

τη Ρωμιοσύνη..200 χρόνια μετά»   

 

Μετά τη σχετική επικοινωνία  με τον Δήμο Ληξουρίου, ζητείται η συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας 

στη συν-διοργάνωση πολιτιστικής  εκδήλωσης στις 17 /8 /2021 στο Ληξούρι  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο»   

          ΑΙΤΗΜΑ 

 

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αιτείται  της διοργάνωσης συναυλίας αφιέρωμα στον εξέχοντα δημιουργό Μίκη 

Θεοδωράκη με παράλληλα αναφορά στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση στοιχεία: 

ΤΙΤΛΟΣ : : «Τραγουδώντας για τη Ρωμιοσύνη..200 χρόνια μετά»   

ΤΟΠΟΣ : Ληξούρι (ο χώρος δεν έχει ακόμη καθοριστεί) 

ΧΡΟΝΟΣ : 17/8/ 2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στις εκδηλώσεις θα προβληθεί το έργο και η μουσική δημιουργία ενός  

λίαν επιφανούς καλλιτέχνη διεθνούς φήμης ο οποίος φοίτησε πρωτοβάθμια σε σχολείο του νησιού, 

τιμώντας έτσι και αναδεικνύοντας τον τόπο μας ενώ παράλληλα θα εκτελεσθούν και επτανησιακά 

μουσικά είδη όλα σε άμεση συνάφεια με ότι άπτεται με τον τοπικό μας πολιτισμό. Αφορά σε μία 

ουσιαστικής βαρύτητας προσέγγιση  του εξαιρετικού αυτού δημιουργού, με την ευθύνη και τη 

σοβαρότητα που επιβάλλει η προσωπικότητά του  με τρόπο εύληπτο και στο κοινό συνδυάζοντας την 

ανάδειξη των πολιτισμικών μας στοιχείων με την ψυχαγωγία, γεγονός που συνιστά δέλεαρ και για τους 

νέους της περιοχής μας,  τηρουμένης της νομοθεσίας για τον covid 19 την περίοδο διενέργειας του 

γεγονότος. Η δράση αυτή συνδυάζει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα,  πρωτοτυπία και σημαντική 
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πολιτισμική προβολή. O διακεκριμένος επτανήσιος μαέστρος Παναγής  Μπαρμπάτης παρουσιάζει μια  

συναυλία-αφιέρωμα  στα 200 χρόνια της Ελληνικής επανάστασης. Μια μαγική συνάντηση λόγου, 

ποίησης και μουσικής. Σπουδαία  ιστορικά κείμενα αλλά και ποιήματα των Δ. Σολωμού, Θ. 

Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Κ. Παλαμά και άλλων μεγάλων μορφών του Ελληνικού Έθνους 

συναντιούνται μαγικά με μουσικά  αριστουργήματα της παράδοσής  μας αλλά και μεγάλων Ελλήνων 

Συνθετών, σε  μουσική  επιμέλεια του ίδιου του συνθέτη και  σκηνοθετική κι  αφηγηματική άποψη.  

Στη συναυλία θα ακουστούν αποσπάσματα απ' το έργο του Παναγή Μπαρμπάτη, «Ο Χορωδιακός 

Μίκης Θεοδωράκης». Έργο με επικό χαρακτήρα βασισμένο στους κυριότερους ποιητικούς κύκλους 

που έχει μελοποιήσει ο μοναδικός Μίκης Θεοδωράκης όπως το ''Άξιον Εστί'' του Οδυσσέα Ελύτη, τη 

«Ρωμιοσύνη», ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου, το «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» του Μ. 

Θεοδωράκη, «Τα τραγούδια του Αγώνα» του Μάνου Ελευθερίου, το «Μυθιστόρημα» & τα 

«Επιφάνεια» του Γ. Σεφέρη, το ''Ματχάουζεν'' του Ιάκωβου Καμπανέλλη και άλλων. Επίσης, θ’ 

ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όπως του Θ.Ι. Σακελλαρίδη, του Μ. Χατζιδάκη, 

του Στ. Κουγιουμτζή, του Μ. Λοΐζου καθώς και  τραγούδια που συνδέονται με τον επτανησιακό 

πολιτισμό. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη και η προώθηση του επτανησιακού μουσικού πολιτισμού και η διάδοση αυτού 

στους νέους. 

ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες και μη ιδιαίτερα οι νέοι που επιθυμούν να κοινωνήσουν 

τον πολιτισμό μας, δωρεάν συμμετοχή σε όποιον επιθυμεί να παραστεί. 

ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος των  εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 €, που 

αναλύεται ως εξής: 

 Διοργάνωση συναυλίας 26.000,00 € που περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών 

και συντελεστών (τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού 

και φωτιστικού εξοπλισμού και την ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την 

μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση των συντελεστών και του 

μαέστρου, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την 

αμοιβή του γραφείου παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. Επισημαίνεται ότι η 

συγκεκριμένη δαπάνη θα ανατεθεί επί συνόλου καθώς είναι πολιτιστικό προϊόν. 

  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  13.000,00 € 

Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 13.000,00 €, που θα αφορά  κατά το ήμισυ τις δαπάνες 

για την : 

 Διοργάνωση συναυλίας που θα περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών και 

συντελεστών (τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού και 

φωτιστικού εξοπλισμού και την ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την 

μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση με πούλμαν  και 

ακτοπλοϊκώς των συντελεστών καθώς και δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Πέγκυ 
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Ζήνα, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την αμοιβή 

του γραφείου παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. 

 

      ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 13.000,00 €, που θα αφορά  κατά το ήμισυ τις δαπάνες για την: 

 Διοργάνωση συναυλίας που θα περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών και 

συντελεστών (τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού και 

φωτιστικού εξοπλισμού και την ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την 

μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση με πούλμαν  και 

ακτοπλοϊκώς των συντελεστών καθώς και δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Πέγκυ 

Ζήνα, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την αμοιβή 

του γραφείου παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. 

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ληξουρίου αναλαμβάνει  όλο το στήσιμο της εκδηλώσεως και την 

οργανωτική   της επιμέλεια. 

   

         ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η  δαπάνη αυτή είναι ουσιαστική για την υλοποίηση της εκδηλώσεως, 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. Οι 

δαπάνες για τη οργανωτική ανάθεση και υλοποίηση του γεγονότος συνδέονται με το γεγονός,  

κρίνονται απαραίτητες για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ενώ συνάδουν και προωθούν τον 

σκοπό της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με Φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής 

Ενότητας. Περαιτέρω ανάλυση και λεπτομερείς διευκρινήσεις για το είδος της ανωτέρω δαπάνης, θα 

δοθούν απευθείας στην Οικονομική Επιτροπή από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Κ., 

τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος μέτρου.  

Επισημαίνεται: Με ευθύνη του συνδιοργανωτή, θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων 

αποφυγής μετάδοσης του κορωναϊού covid-19, όπως αυτά προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές 

οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιου είδους δρώμενων και ειδικότερα όπως αυτά καθορίζονται 

από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ως προς την ασφαλή διεξαγωγή ακροαμάτων, θεαμάτων 

και παραστάσεων σε  κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19. 

 

 ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ζητείται η συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΚ με το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) που 

αφορά στο ήμισυ των υπηρεσιών διοργάνωσης της εκδηλώσεως. 

Το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό (13.000,00 €) μπορεί να διατεθεί αφού:  
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 Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 

2021 ανέρχεται σε 60.000,00 € Κ.Α.Ε 9899.04.021.002.001 Φορέας 04071. 

 Τα μέχρι σήμερα συνολικά ποσά, ανά είδος, για τα οποία έχουν γίνει ανάλογες 

εισηγήσεις  προς πραγματοποίηση συν-διοργανώσεων με συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας  

και  καλύπτονται από το παραπάνω εγκριθέν ποσό, επαρκούν για την εν λόγω δαπάνη. 

Κατόπιν αυτών 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

     Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στην  συν-διοργάνωση εκδήλωσης με τον Δήμο 

Ληξουρίου με τίτλο: «Τραγουδώντας για τη Ρωμιοσύνη..200 χρόνια μετά»   μέχρι του ποσού των 

δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή με  την τήρηση της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης διαδικασίας.   

 

 

 

          Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

 

                   Αικατερίνη Μοθωναίου 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 28100 

Τηλ.: 2671360508 

Πληρ.: Σαμόλη Ευαγγελία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφαλληνία,        / 07/2021 

Αρ. Πρωτ.:  57945/14228 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, 

Οικονομικών & Πληροφορικής 

Διεύθυνση Διοίκησης  

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  

Περιφερειακό Συμβούλιο  

Π.Ι.Ν. 

 

ΚΟΙΝ :  

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας 

 

 

           

ΘΕΜΑ: Έγκριση συν-διοργάνωσης εκδήλωσης με το Δήμο Αργοστολίου  με τίτλο: «Αφιέρωμα στον 

Μίκη Θεοδωράκη»   

 

ΑΙΤΗΜΑ 

Μετά τη σχετική επικοινωνία  με τον Δήμο Αργοστολίου, ζητείται η συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας 

στη συν-διοργάνωση εκδήλωσης αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη  στις 24/8 /2021 στο Αργοστόλι   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο»   

ΑΙΤΗΜΑ 

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αιτείται  της διοργάνωσης συναυλίας αφιέρωμα στον εξέχοντα δημιουργό Μίκη 

Θεοδωράκη με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΤΙΤΛΟΣ : Συναυλία ορχήστρας Μίκη Θεοδωράκη. 

ΤΟΠΟΣ : Αργοστόλι (ο χώρος δεν έχει ακόμη καθοριστεί) 

ΧΡΟΝΟΣ : 24/8/ 2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στις εκδηλώσεις θα προβληθεί το έργο και η μουσική δημιουργία ενός 

λίαν επιφανούς καλλιτέχνη διεθνούς φήμης ο οποίος φοίτησε πρωτοβάθμια σε σχολείο του 

Αργοστολίου, τιμώντας έτσι και αναδεικνύοντας τον τόπο μας ενώ παράλληλα θα εκτελεσθούν και 

επτανησιακά μουσικά είδη όλα σε άμεση συνάφεια με ό,τι άπτεται με τον τοπικό μας πολιτισμό. 

Αφορά σε μία ουσιαστικής βαρύτητας προσέγγιση  του εξαιρετικού αυτού δημιουργού, με την ευθύνη 

και τη σοβαρότητα που επιβάλλει η προσωπικότητά του,  με τρόπο εύληπτο και στο κοινό 

συνδυάζοντας την ανάδειξη των πολιτισμικών μας στοιχείων με την ψυχαγωγία, γεγονός που συνιστά 

δέλεαρ και για τους νέους της περιοχής μας,  τηρουμένης της νομοθεσίας για τον covid 19 την περίοδο 

διενέργειας του γεγονότος. 
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Η δράση αυτή συνδυάζει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα,  πρωτοτυπία και σημαντική πολιτισμική 

προβολή. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη και η προώθηση του επτανησιακού μουσικού πολιτισμού και η διάδοση αυτού 

στους νέους. 

ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες και ιδιαίτερα οι νέοι που επιθυμούν να κοινωνήσουν τον 

πολιτισμό μας. Δωρεάν συμμετοχή σε όποιον επιθυμεί να παραστεί. 

ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος των  εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 25.792,00 €, που 

αναλύεται ως εξής: 

Διοργάνωση συναυλίας 25.792,00 € που περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών και συντελεστών 

(τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού και την 

ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση με 

πούλμαν  και ακτοπλοϊκώς των συντελεστών καθώς και δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Πέγκυ 

Ζήνα, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την αμοιβή του γραφείου 

παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα ανατεθεί επί 

συνόλου καθώς είναι πολιτιστικό προϊόν. 

  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:  12.896,00 € 

Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 12.896,00 €, που θα αφορά  κατά το ήμισυ τις δαπάνες 

για την : 

Διοργάνωση συναυλίας που θα περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών και συντελεστών 

(τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού και την 

ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση με 

πούλμαν  και ακτοπλοϊκώς των συντελεστών καθώς και δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Πέγκυ 

Ζήνα, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την αμοιβή του γραφείου 

παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. 

 

 ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 12.896,00 €, που θα αφορά  κατά το ήμισυ τις δαπάνες για την : 

Διοργάνωση συναυλίας που θα περιλαμβάνει τις  αμοιβές  καλλιτεχνών και συντελεστών 

(τραγουδιστών, μουσικών, τεχνικών), το κόστος του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού και την 

ενοικίαση των μουσικών οργάνων και την μεταφορά τους από και προς την Αθήνα, τη μετακίνηση με 

πούλμαν  και ακτοπλοϊκώς των συντελεστών καθώς και δύο αεροπορικά εισιτήρια για την Πέγκυ 

Ζήνα, τα έξοδα μετακίνησης του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού, την αμοιβή του γραφείου 

παραγωγής, τα έξοδα διαμονής κτλ. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αργοστολίου αναλαμβάνει  όλο το στήσιμο της εκδηλώσεως και την 

οργανωτική   της επιμέλεια. 

   

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η  δαπάνη αυτή είναι ουσιαστική για την υλοποίηση της εκδηλώσεως, η οποία 

συμβάλλει επί της ουσίας στην γνωριμία, εξοικείωση και δραστηριοποίηση σε θέματα που άπτονται 
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της παράδοσης και του πολιτισμού μας για τους νέους αλλά και τις οικογένειες του νησιού μας. Οι 

δαπάνες για τη οργανωτική ανάθεση και υλοποίηση του γεγονότος συνδέονται με το γεγονός κρίνονται 

απαραίτητες για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ενώ συνάδουν και προωθούν τον σκοπό της 

εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με Φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής Ενότητας. 

Περαιτέρω ανάλυση και λεπτομερείς διευκρινήσεις για το είδος της ανωτέρω δαπάνης, θα δοθούν 

απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Κ., τηρουμένων των 

αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος μέτρου.  

Επισημαίνεται: Με ευθύνη του συνδιοργανωτή, θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων 

αποφυγής μετάδοσης του κορωναϊού covid-19, όπως αυτά προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές 

οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιου είδους δρώμενων και ειδικότερα όπως αυτά καθορίζονται 

από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ως προς την ασφαλή διεξαγωγή ακροαμάτων, θεαμάτων 

και παραστάσεων σε  κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19. 

 

ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ζητείται η συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΚ με το ποσό των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 

(12.896,00 €) που αφορά στο ήμισυ των υπηρεσιών διοργάνωσης της εκδηλώσεως. 

Το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό (12.896,00 €) μπορεί να διατεθεί αφού:  

 Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 

2021 ανέρχεται σε 60.000,00 € Κ.Α.Ε 9899.04.021.002.001 Φορέας 04071. 

 Τα μέχρι σήμερα συνολικά ποσά, ανά είδος, για τα οποία έχουν γίνει ανάλογες 

εισηγήσεις  προς πραγματοποίηση συν-διοργανώσεων με συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας  

και  καλύπτονται από το παραπάνω εγκριθέν ποσό, επαρκούν για την εν λόγω δαπάνη. 

Κατόπιν αυτών 

               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στην  συν-διοργάνωση εκδήλωσης με τον Δήμο 

Αργοστολίου με τίτλο: «Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη» μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (12.896,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η έγκριση της 

διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή με  την τήρηση 

της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης διαδικασίας.   

 

          Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

 

                   Αικατερίνη Μοθωναίου 



 

                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Πληρ.: Ι. Κλάδης Μόρφης 

Ταχ. Διεύθυνση: 21
ης

 Μαΐου, Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 29100 

Τηλ.: 2695060348 

Email: tmtap.zak@pin.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ζάκυνθος,    / 07 / 2021 

                    Αρ.πρωτ.:  
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση  

             Διοίκησης, Οικονομικών &   

             Πληροφορικής 

             Διεύθυνση Διοίκησης  

             Τμήμα Συλλογικών     

             Οργάνων  

             Περιφερειακό Συμβούλιο  

             Π.Ι.Ν. 

 

       

Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης συναυλίας «Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις….200 χρόνια μετά», 

τoν Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2021. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Με σχετικό αίτημα ο Δήμος Ζακύνθου ζητά τη συμμετοχή της  Π.Ε. Ζακύνθου στη 

συνδιοργάνωση συναυλίας, με τα παρακάτω στοιχεία:  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: «Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις….200 χρόνια μετά».  

1.2 ΤΟΠΟΣ: Λόφος Στράνη, Μπόχαλη Ζάκυνθος 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ: Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2021. 

1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από τον ξεσηκωμό του 

γένους ο διακεκριμένος επτανήσιος μαέστρος Παναγής  Μπαρμπάτης παρουσιάζει μια  συναυλία-

αφιέρωμα  στα 200 χρόνια της Ελληνικής επανάστασης. Μια μαγική συνάντηση λόγου, ποίησης και 

μουσικής. Σπουδαία  ιστορικά κείμενα αλλά και ποιήματα των Δ. Σολωμού, Θ. Κολοκοτρώνη, 

Μακρυγιάννη, Κ. Παλαμά και άλλων μεγάλων μορφών του Ελληνικού Έθνους συναντιούνται 

μαγικά με μουσικά  αριστουργήματα της παράδοσής  μας αλλά και μεγάλων Ελλήνων Συνθετών.  

Στη συναυλία θα ακουστούν αποσπάσματα απ' το έργο του Παναγή Μπαρμπάτη, «Ο Χορωδιακός 

Μίκης Θεοδωράκης». Έργο με επικό χαρακτήρα βασισμένο στους κυριότερους ποιητικούς κύκλους 

που έχει μελοποιήσει ο μοναδικός Μίκης Θεοδωράκης όπως το ''Άξιον Εστί'' του Οδυσσέα Ελύτη, τη 

«Ρωμιοσύνη», ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου, το «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» του Μ. 

Θεοδωράκη, «Τα τραγούδια του Αγώνα» του Μάνου Ελευθερίου, το «Μυθιστόρημα» & τα 

«Επιφάνεια» του Γ. Σεφέρη, το ''Ματχάουζεν'' του Ιάκωβου Καμπανέλλη και άλλων. Επίσης, θ’ 

ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όπως του Θ.Ι. Σακελλαρίδη, του Μ. Χατζιδάκη, 



του Στ. Κουγιουμτζή, του Μ. Λοΐζου καθώς και  τραγούδια που συνδέονται με τον επτανησιακό 

πολιτισμό. 

1.5 ΚΟΙΝΟ στο οποίο απευθύνεται η δράση: Το σύνολο του πληθυσμού των Ιονίων Νήσων και σε 

όλη την Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ. 

1.6 ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ 

(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει τις κάτωθι δαπάνες: 

- Αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών.  

- Ηχητική, φωτιστική κάλυψη. 

- Μετακίνηση σχήματος. 

- Μεταφορά οργάνων. 

- Διαμονή σχήματος. 

- Αφίσες - Εκτύπωση προγραμμάτων - Διαφήμιση. 

1.7 ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

- Ηχητική, φωτιστική κάλυψη. 

- Αφίσες - Εκτύπωση προγραμμάτων - Διαφήμιση. 

- Διαμονή σχήματος. 

ΣΥΝΟΛΟ: δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000,00€), συμπ/νου Φ.Π.Α. 

1.8. ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€)  

 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η εν λόγω συναυλία θα πραγματοποιηθεί κάτω από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που δημιουργεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, και με την αυστηρή 

εφαρμογή των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από τα έγγραφα του 

Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων & 

παραστάσεων», με ευθύνη  του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος αναλαμβάνει  όλο το στήσιμο της 

εκδηλώσεως και την οργανωτική της επιμέλεια. 

Η δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της προαναφερθείσας συναυλίας, η 

οποία συνδιοργανώνεται με το Δήμο Ζακύνθου, φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής Ενότητας, 

στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ως 

μια πολιτιστική εκδήλωση υπερτοπικής σημασίας συμβάλλει σημαντικά στην διάδοση της ιστορίας 

του Ελληνικού  Έθνους, την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και υπερηφάνειας, μέσα από την 

ανάδειξη και την υπενθύμιση των γεγονότων που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους. 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 

πραγματοποίησης τους. 

2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Η αιτούμενη δαπάνη των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μπορεί να διατεθεί εφόσον το συνολικό ποσό περιληφθεί στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 

στον ΚΑΕ 9899.03.021.001.001 φορέας 03.071., μετά την 9
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 

Π.Ι.Ν. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

  Την  έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ζακύνθου στη συνδιοργάνωση συναυλίας, με τίτλο «Τη 

Ρωμιοσύνη μη την κλαις….200 χρόνια μετά», με το Δήμο Ζακύνθου, τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο 

2021, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 αναπλ. Προϊστάμενος                Ο Προϊσταμένος Δ/νσης                          O Γεν. Δ/ντης 

            Τμήματος    

   

 

 

Ιωάννης Κλάδης Μόρφης                     Τατιάνα Παντελιού                      Κωνσταντίνος Υψηλάντης 

           

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

 

 

  Αικατερίνη Μοθωναίου 

 

 



 

                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Πληρ.: Ι. Κλάδης Μόρφης 

Ταχ. Διεύθυνση: 21
ης

 Μαΐου, Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 29100 

Τηλ.: 2695060348 

Email: tmtap.zak@pin.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ζάκυνθος,        / 07 / 2021 

                    Αρ.πρωτ.: 58214/10102  
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση  

             Διοίκησης, Οικονομικών &   

             Πληροφορικής 

             Διεύθυνση Διοίκησης  

             Τμήμα Συλλογικών     

             Οργάνων  

             Περιφερειακό Συμβούλιο  

             Π.Ι.Ν. 

 

       

Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης λαϊκής θεατρικής παράστασης (Ομιλία) με τίτλο «Το προξενιό», με 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός» την  28
η
 Αυγούστου 2021. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Με την αριθμ. πρωτ. 58214/10102/14-06-2021 αίτηση ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου 

Δημητρίου «Αφέντης Λαός» ζητά τη συμμετοχή της  Π.Ε. Ζακύνθου στη συνδιοργάνωση λαϊκής 

θεατρικής παράστασης (Ομιλίας), με τα παρακάτω στοιχεία:  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: «Το προξενιό».  

1.2 ΤΟΠΟΣ: Κεντρική πλατεία Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ: 28 Αυγούστου 2021. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της τοπικής λαϊκής τέχνης 

και παράδοσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός», σεβόμενος την ιστορία 

της Ζακυνθινής – Επτανησιακής τέχνης και παράδοσης θα ανεβάσει το έργο που αναφέρεται στην 

μετασεισμική Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στο έτος 1958 όπου μία  νέα κοπέλα η Ελευθερία δέχεται 

ένα προξενιό προκειμένου να παντρευτεί ένα νέο ζακυνθινό που ήδη έχει μεταναστεύσει στην 

Αυστραλία. Αυτή η νέα κοπέλα γεννημένη το 1940 μέσα στον πόλεμο, μεγάλωσε μέσα στην κατοχή, 

την πείνα, τον εμφύλιο, και έζησε και τον σεισμό του 1953." Πολέμους πείνα κατοχή πέρασε η 

καημένη ήρθε από πάνω και ο σεισμός και όντας απελπισμένη είπε το "ναι' η καψερή και με κλειστά 

τα μάτια και έτσι κακά χερόβολα και έτσι κακά δεμάτια μέσα στο πλοίο το ''Πατρίς '' βρέθηκε 

στοιβαγμένη για ένα ταξίδι που ο γαμπρός στο τέλος περιμένει. Είχε μέσα στο κόρφο τση μία 

φωτογραφία για να γνωρίσει τον γαμπρό κάτω στην Αυστραλία '.' 



  Πρόκειται για μια λαϊκή θεατρική παράσταση αποτελούμενη από χίλιους περίπου 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους σύμφωνα με τις παραδοσιακές ζακυνθινές ομιλίες και βασίζεται πάνω 

σε αληθινά ιστορικά γεγονότα της εικοσαετίας 1940 - 1960. Η διάρκειά του θα είναι περίπου μία 

ώρα και είκοσι λεπτά.  

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός», ιδρύθηκε το 2017, έχει σαν 

έδρα την Τοπ. Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου.  

Σκοποί του Συλλόγου» είναι: 

1. Η μελέτη, καλλιέργεια, διδασκαλία, μετάδοση, διατήρηση και διάδοση της Επτανησιακής 

μουσικής και της μουσικής γενικότερα, της λογοτεχνίας, της ποίησης, των εικαστικών 

τεχνών και του λαϊκού θεάτρου. 

2. Η διοργάνωση και η συνδιοργάνωση μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

συναυλιών και μουσικοθεατρικών παραστάσεων και η απλή συμμετοχή με τα δικά του 

μέσα σε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.  

3. Η ίδρυση και διατήρηση μόνιμης χορωδίας ορχήστρας και οποιαδήποτε μορφής μουσικού 

συνόλου. 

4. Οι ηχογραφήσεις και κάθε είδους αναπαραγωγές συναφών μουσικών έργων, οι εκδόσεις 

βιβλίων, η δημοσίευση άρθρων και διαλέξεων. 

5. Η εκπαίδευση, ενίσχυση και με κάθε τρόπο υποστήριξη της ανάδειξης νέων καλλιτεχνών 

και ιδίως μουσικών, τραγουδιστών και οργανοπαικτών. 

 

Με ευθύνη του πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός», θα υπάρξει 

μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού covid-19, όπως αυτά 

προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων και 

ειδικότερα, όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με 

θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και κάθε σχετικό - σε ισχύ - έγγραφο 

του Υπουργείο Πολιτισμού, με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων & 

παραστάσεων». 

1.5 ΚΟΙΝΟ στο οποίο απευθύνεται η δράση: Το σύνολο του πληθυσμού των Ιονίων Νήσων και σε 

όλη την Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ. 

1.6 ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (2.480,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: 

- Κουστούμια: τριακόσια Ευρώ (300,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

- Σκηνικά: τετρακόσια Ευρώ (400,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

 - Κατασκευή παταριού: τετρακόσια Ευρώ (400,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

- Ηχητική, φωτιστική κάλυψη: πεντακόσια Ευρώ (500,00€), πλέον Φ.Π.Α. 



- Αφίσες: διακόσια Ευρώ (200,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

- Διαφήμιση ΜΜΕ: διακόσια Ευρώ (200,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

 

1.7 ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: 

- Ηχητική, φωτιστική κάλυψη: πεντακόσια Ευρώ (500,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

- Αφίσες: διακόσια Ευρώ (200,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

- Διαφήμιση ΜΜΕ: διακόσια Ευρώ (200,00€), πλέον Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ: χίλια εκατόν δέκα έξι  Ευρώ (1.116,00€), συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 

1.8. ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (1.364,00€), 

συμπ/νου Φ.Π.Α.  

 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η εν λόγω Θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί κάτω από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και με την 

αυστηρή εφαρμογή των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από τα έγγραφα 

του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων & 

παραστάσεων», με ευθύνη του  πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός». Η 

δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της ανωτέρω λαϊκής παράστασης, 

συνδιοργανώνεται με πολιτιστικό φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής Ενότητας, στα πλαίσια 

ανάδειξης και προώθησης της τοπικής λαϊκής τέχνης και παράδοσης. Συμβάλλει σημαντικά στη 

διάδοση της ιστορίας της τέχνης και της παράδοσης των Επτανήσων και της Ζακύνθου ειδικότερα. 

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 

πραγματοποίησης τους. 

 

2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Η αιτούμενη δαπάνη των χιλίων εκατόν δέκα έξι Ευρώ (1.116,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μπορεί να διατεθεί εφόσον το συνολικό ποσό περιληφθεί στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 

στον ΚΑΕ 9899.03.021.001.001 φορέας 03.071., μετά την 9
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 

Π.Ι.Ν. 

  

2.3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ (τρέχοντος έτους 2021) 



        Στο τρέχον έτος, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Δημητρίου «Αφέντης Λαός» δεν 

πραγματοποίησε πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

  Την  έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ζακύνθου στη συνδιοργάνωση λαϊκής θεατρικής 

παράστασης (Ομιλία) με τίτλο «Το προξενιό», με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου 

«Αφέντης Λαός» την  28
η
 Αυγούστου 2021, μέχρι του ποσού χιλίων εκατόν δέκα έξι Ευρώ 

(1.116,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 αναπλ. Προϊστάμενος                Ο Προϊσταμένος Δ/νσης                          O Γεν. Δ/ντης 

            Τμήματος    

   

 

 

Ιωάννης Κλάδης Μόρφης                     Τατιάνα Παντελιού                      Κωνσταντίνος Υψηλάντης 

           

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  

Οικονομικών και Πολιτισμού 

 

 

 

  Αικατερίνη Μοθωναίου 
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 -------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο 
Γαιηαηζάηνο, είπε όηη ςεθίδνπλ θαηά  

 γηα ηελ 4ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕύκΧζηο» 

 γηα ηελ 5ε εηζήγεζε πνπ ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «STAY IN ART 11 AMΚΔ» θαη 
ζπλνιηθά ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. 

 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο ««ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά»» θ. Γηνλύζηνο 
Μπάζηαο δήισζε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο. 
 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο ««ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά»» θ. Αζαλάζηνο 
Καξατζθνο δήισζε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ : 

 γηα ηελ 9ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ κε ην Γήκν Λεμνπξίνπ κε ηίηιν «Σξαγνπδώληαο γηα ηε 
Ρσκηνζύλε ... 200 ρξόληα κεηά» θαη 

 γηα ηελ 10ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ κε ην Γήκν Αξγνζηνιίνπ κε ηίηιν «Αθηέξσκα ζην Μίθε 
Θνδσξάθε» 

 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία» θ. Αληώληνο 
Γνπβίηζαο, είπε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ: 

 γηα ηελ 4ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΕύκΧζηο» θαη  

 γηα ηελ 5ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «STAY IN ART 11 
AMΚΔ». 

 
 
Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θα 
Αιεμάλδξα Μπαινύ, είπε όηη: 

 ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ γηα ηελ 4ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε 
ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 
«ΕύκΧζηο».  

 Φεθίδνπλ ΚΑΣΑ γηα ηελ 5ε εηζήγεζε πνπ ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «STAY 
IN ART 11 AMΚΔ» 

 
 

Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Διιεληθή Απγή γηα ην Ηόλην» θ. Ησάλλεο Αηβαητδεο, 
είπε όηη ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο. 
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-------Παξάιεηςε----------- 

 
  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηηο  πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο  ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο  Δλόηεηεο ηεο  Πεξηθέξεηαο  Ηνλίσλ Νήζσλ, σο  νη εηζεγήζεηο. 

 

 
--------Παξάιεηςε----------- 

 
Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 102-16/23-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


