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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 17εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ην άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  106-17/24-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο αζιεηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν 
“ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΔΣ IONIAN 3 on 3 – 40 ΥΡΟΝΗΑ ΓΟΞΑ 1981 – 2021” κε ηελ 
Α.Δ. ΓΟΞΑ ΛΔΤΚΑΓΑ, 3-5/9/2021, ζηε Λεπθάδα. 
 
ήκεξα, εκέξα  άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 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. 56359/55/16-07-2021  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. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
5. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
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. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
18. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
19. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
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20. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
21. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
22. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
23. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
24. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
25. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
26. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
27. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
28. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  
29. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
2. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
4. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
5. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
6. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
7. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
9. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
10. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
11. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
12. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη ελλέα  (29) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. 
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ, Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ θαη ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 2εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη  Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη 
θ.θ. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε θαη Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ 
Πέηξνπ 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. 
Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ Δθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθαλ νη 
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
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Θέμα 5ο Η.Δ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο αζιεηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν 
“ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΔΣ IONIAN 3 on 3 – 40 ΥΡΟΝΗΑ ΓΟΞΑ 1981 – 2021” κε ηελ 
Α.Δ. ΓΟΞΑ ΛΔΤΚΑΓΑ, 3-5/9/2021, ζηε Λεπθάδα. 
 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο  θ. Αλδξέαο 
Κηελάο, εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
 

                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
Π.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ 
 

Σαχ. Διεφκυνςθ: Διοικθτιριο  
Σ.Κ.: 31100 
Πλθρ.: . Ηαμπζλθσ 
Σθλ.: 2645360757 
Email: tourismos.lefkada@pin.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Λευκάδα 12 Ιουλίου 2021 
        Αρ. πρωτ.: 52042/8785  
 
 
 

ΠΡΟ: 
Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ, 

Οικονομικϊν & Πλθροφορικισ 
Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ 

Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων 
Περιφερειακό υμβοφλιο 

Π.Ι.Ν. 
 

 

       
Θζμα:  Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ ακλθτικισ δράςθσ - εκδιλωςθσ με τίτλο “ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΕΣ 

IONIAN 3 on 3 – 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑ 1981 – 2021” με τθν Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ, 3-5/9/2021, 

ςτθ Λευκάδα. 

ΕΙΗΓΗΗ 
 

Με τθν αρικμ. πρωτ. 52042/8785/5-7-2021 αίτθςι τθσ θ Α.Ε ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ηθτά τθν 

ςυμμετοχι τθσ  Π.Ε. Λευκάδασ ςτθ ςυνδιοργάνωςθ δράςθσ – εκδιλωςθσ, με τα παρακάτω ςτοιχεία:  

1.1 ΣΙΣΛΟ: “ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΕΣ IONIAN 3 on 3 – 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑ 1981 – 2021” 

1.2 ΣΟΠΟ: Πάρκο παραλίασ, Λευκάδα. 

1.3 ΧΡΟΝΟ: 3, 4, 5/9/2021 

1.4 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα διοργανωκεί τουρνουά μπάςκετ με τίτλο ‘ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΕΣ 

IONIAN 3 on 3’, ςτο οποίο μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι φίλοι του μπάςκετ και του 

ακλθτιςμοφ. τθν εκδιλωςθ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ: Άντρεσ και Γυναίκεσ, από 6 ετϊν και 

πάνω, χωριςμζνοι ςε κατθγορίεσ ανάλογα τθν θλικία, το φφλο και τισ ςυμμετοχζσ, κα 

ακλθκοφν, κα ψυχαγωγθκοφν και κα διαςκεδάςουν. 

Θ Α.Ε ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ιδρφκθκε το 1981 και εδρεφει ςτθν Ν. βορϊνου, ςτθ πόλθ τθσ 

Λευκάδασ.  
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κοπόσ του ςωματείου Α.Ε ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςφμφωνα με το καταςτατικό του, είναι θ 

οργάνωςθ, διάδοςθ και εξφψωςθ του ακλθτιςμοφ, ςτθν κακαρά φίλακλθ ζννοια, θ ςφμμετρθ και 

αρμονικι ανάπτυξθ των ψυχικϊν και ςωματικϊν δυνάμεων των μελϊν του. 

Με ευκφνθ του ςωματείου Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ κα υπάρξει μζριμνα για τθν εφαρμογι των 

μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ του κορονοϊοφ covid-19, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ ιςχφουςεσ 

υγειονομικζσ διατάξεισ για τθν αςφαλι διεξαγωγι εκδθλϊςεων και ειδικότερα, όπωσ αυτά 

κακορίηονται από τισ ςχετικζσ ιςχφουςεσ Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ με κζμα «Ζκτακτα μζτρα 

προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 

ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ», κακϊσ και κάκε ςχετικό - ςε ιςχφ - ζγγραφο του Τπουργείου 

Πολιτιςμοφ, με κζμα «Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων». 

ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Σο ςφνολο του πλθκυςμοφ των Ιονίων Νιςων και 

ςε όλθ τθν Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ. 

ΚΟΣΟ: Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατριών χιλιάδων 

οκτακοςίων ογδόντα (13.880,00€), με Φ.Π.Α., που αναλφεται ωσ εξισ: 

1)Ενοικίαςθ Γθπζδων, Μεταφορά, υναρμολόγθςθ                     5.000 € 
2)Θχθτικά-Φωτιςμόσ                                                                            2.000 € 
3)Διαμονι Ακλθτϊν (και επιςιμων)                                                  1.440 € 
4)Διατροφι Ακλθτϊν (και προςκεκλθμζνων)                                   1.440 € 
5)Προωκθτικό υλικό                                                                              1.000 € 
6)Ζπακλα                                                                                                    500 € 
7)Ρουχιςμόσ-Ακλθτικό υλικό                                                               1.000 € 
8)Νερά-Χυμοί                                                                                            500 € 
9)Διαιτθςίεσ-Γραμματείεσ-Γραμματειακι υποςτιριξθ                  1.000 €  
 
φνολο δαπάνθσ                                                                                  13.880 € 

1.5 ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ αυτισ:  

1) Διαμονι Ακλθτϊν, διαιτθτϊν και επίςθμων προςκεκλθμζνων (ζωσ 16 άτομα ςε 8 δίκλινα 
δωμάτια για 3 διανυκτερεφςεισ   = 1.440 €  
2) Διατροφι Ακλθτϊν, διαιτθτϊν και επίςθμων προςκεκλθμζνων (ζωσ 16 άτομα Χ 2 γεφματα 
θμερθςίωσ Χ 3 θμζρεσ = 1.440 €                           
                                                      
φνολο αιτοφμενησ δαπάνησ 2.880 € 
 

1.6. ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Ζντεκα χιλιάδεσ ευρώ (11.000,00 €)  

2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ: Θ εν λόγω δράςθ – εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί κάτω από τισ 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που δθμιουργεί θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του νζου κορονοϊοφ, και με τθν 

αυςτθρι εφαρμογι των εκάςτοτε υγειονομικϊν πρωτοκόλλων που προβλζπονται από τα εκάςτοτε 

ζγγραφα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, με κζμα «Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, 

κεαμάτων & παραςτάςεων», με ευκφνθ του ςωματείου ‘Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΤΚΑΔΑ’. 

Θ δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ανωτζρω δράςθσ – 

εκδιλωςθσ, ςυνδιοργανϊνεται με ακλθτικό φορζα τθσ εδαφικισ μασ Περιφερειακισ Ενότθτασ, 
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προάγει τα κοινωνικά, πολιτιςτικά, πνευματικά και οικονομικά ςυμφζροντα των κατοίκων του 

Νομοφ ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν προαγωγι των τοπικϊν 

υποκζςεων και δραςτθριοτιτων του τόπου μασ, χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τα εφλογα όρια που 

διαγράφονται με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν 

πραγματοποίθςθσ τουσ. 

2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Θ αιτοφμενθ δαπάνθ των δφο χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα (2.880 €), 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. μπορεί να διατεκεί αφοφ: 

  2.2.1. Σο ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Π.Ε. 

Λευκάδασ για δράςεισ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ για το ζτοσ 2021 ανζρχεται ςε 

50.000,00 ευρϊ, ΚΑΕ 989902021002001. Ε.Φ 071. 

2.2.2. Σα μζχρι ςιμερα ςυνολικά ποςά, ανά είδοσ, για τα οποία ζχουν γίνει ανάλογεσ 
ειςθγιςεισ (3) προσ πραγματοποίθςθ ςυνδιοργανϊςεων με πολιτιςτικά ι ακλθτικά ςωματεία με 
ςυμμετοχι τθσ Π.Ε. Λευκάδασ και  καλφπτονται από το παραπάνω εγκρικζν, ζχουν ωσ εξισ: 

- Ζντυπο υλικό: 0 € 
- Φωτιςτικι & Θχθτικι κάλυψθ: 5.000,00 € 
- Δεξιϊςεισ: 0 € 
- Διαμονι: 5.390,00 € 

 - Μετακινιςεισ: 0 € 
 - Προμικεια υλικϊν: 5.000,00 € 
- Λοιπά: 0 €  

 

2.3. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ (τρζχοντοσ ζτουσ 2021) 

       το τρζχον ζτοσ, θ Α.Ε. ΔΟΞΑ  δεν πραγματοποίθςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ λόγω τθσ 

πανδθμίασ, ζχει προγραμματίςει τθν πραγματοποίθςθ ςυναυλίασ με το ςυγκρότθμα ‘Μζλιςςεσ’ 

ςτισ 28-7-2021, ςτθ Λευκάδα 

Κατόπιν των ανωτζρω, 

Ειςηγοφμαςτε 

   Σθν  ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Π.Ε. Λευκάδασ ςτθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ ακλθτικισ δράςθσ – 

εκδιλωςθσ “ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΕΣ IONIAN 3 on 3 – 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑ 1981 – 2021” με τθν Α.Ε. ΔΟΞΑ 

ΛΕΤΚΑΔΑ, 3-5/9/2021, ςτθ Λευκάδα, μζχρι του ποςοφ των δφο χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα 

(2.880,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Θ ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ 

αυτοφ κα γίνει από τθν αρμόδια Οικονομικι Επιτροπι με τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ, κατά περίπτωςθ, 

προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ. 

Ο Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ               Θ Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ                          O Γενικόσ Διευκυντισ 

                  

    πφροσ Ηαμπζλθσ                                  Σατιάνα Παντελιοφ                       Κωνςταντίνοσ Τψθλάντθσ  

Ο Αντιπεριφερειάρχησ Λευκάδασ 

Ανδρζασ Κτενάσ 

υνθμμζνα: 

1. Αίτθςθ φορζα 
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 -------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
 

 
  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο Π.Δ. 

Λεπθάδαο – Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, ζηελ αζιεηηθή δξάζε – εθδήισζε 

“ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΜΠΑΚΔΣ IONIAN 3 on 3 – 40 ΥΡΟΝΗΑ ΓΟΞΑ 1981 – 2021” κε ηελ 

Α.Δ. ΓΟΞΑ ΛΔΤΚΑΓΑ,   3-5/9/2021, ζηε Λεπθάδα, σο ε εηζήγεζε. 

 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 106-17/24-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


