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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  107-17/24-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο αζιεηηθήο εθδήισζεο, κε ην αζιεηηθό 
ζσκαηείν Εαθύλζνπ «Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ», θαηά ην 2ν 15λζήκεξν ηνπ 
Απγνύζηνπ 2021. 
 
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 Χαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
18. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
19. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
20. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
21. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
22. Χαξάιακπνο Χαξαιάκπνπο 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 
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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. Χξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
9. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
10. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
11. Χαξάιακπνο 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 Χξήζηνο-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----------- 
 
 
Θέμα 5ο Η.Δ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο αζιεηηθήο εθδήισζεο, κε ην αζιεηηθό 
ζσκαηείν Εαθύλζνπ «Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ», θαηά ην 2ν 15λζήκεξν ηνπ 
Απγνύζηνπ 2021. 
 

 
 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Εαθύλζνπ  θ. Γεώξγηνο 
ηαζηλόπνπινο, εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ   

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ                              

 

Πιεξ.: Η. Κιάδεο Μφξθεο 

Σαρ. Γηεχζπλζε: 21
εο

 Μαΐνπ, Γηνηθεηήξην  

Σ.Κ.: 29100 

Σει.: 2695060348 

Email: tmtap.zak@pin.gov.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκπιζη ζςνδιοπγάνωζηρ αθληηικήρ εκδήλωζηρ με ηο αθληηικό ζωμαηείο 

Ζακύνθος «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΘΩΝ», καηά ηο 2
ο
 15νθήμεπο ηος 

Αςγούζηος 2021. 

 

ΕΘΗΓΗΗ 

 

Με ηελ αξηζκ. πξση. 54529/9506/13-07-2021 αίηηζή ηνπ, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν 

«Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο  Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε  ζπλδηνξγάλσζε 

αζιεηηθήο δξάζεο, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

1.1 ΣΘΣΛΟ: «Παληφλην ηνπξλνπά γπλαηθείνπ πνδνζθαίξνπ». 

1.2 ΣΟΠΟ: Γεκνηηθφ ηάδην Εαθχλζνπ «Εαθπλζίσλ Οιπκπηνληθψλ» ή ζην Γεκνηηθφ 

γήπεδν Μαραηξάδνπ. 

1.3 ΥΡΟΝΟ: 2
ν
 15λζήκεξν Απγνχζηνπ 2021. 

1.4 ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ: Σνπξλνπά αγψλσλ γπλαηθείνπ πνδνζθαίξνπ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηξηψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ 

Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ απφ ηελ Π.Δ Εαθχλζνπ, ηελ Α.Ο. ΚΔΡΚΤΡΑ 1996 απφ 

ηελ Π.Δ Κεξθχξαο θαη ηελ Α.Ο. ΠΑΝΛΔΤΚΑΓΗΟ απφλ ηελ Π.Δ. Λεπθάδνο 

Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν «Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ», ηδξχζεθε ην 1991, έρεη ζαλ 

έδξα ηα Πεγαδάθηα Εαθχλζνπ θαη ζπκκεηέρεη κε ηελ αλδξηθή νκάδα, επί ζεηξά εηψλ ζην 

ηνπηθφ πξσηάζιεκα Εαθχλζνπ, ελψ κε ηε γπλαηθεία νκάδα ζπκκεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο 

Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 

θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

1. Ζ ζχκκεηξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ δπλάκεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ κειψλ θαη  ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαη εζηθψλ ραξαθηήξσλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο γπκλαζηηθήο θαη αγσληζηηθήο θαη ινηπψλ αζθήζεσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή κνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνπο αζινχκελνπο θαη 

θπξίσο ζηνπο λένπο ηεο λήζνπ ηεο Εαθχλζνπ. 

2. Ζ πξνψζεζε ησλ αζιεηηθψλ ηδαληθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ «θαιψο αγσλίδεζζαη», ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο θαη ηεο νιπκπηαθήο ηδέαο, ε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ αζιεηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ.  

3. Πξνψζεζε ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

4. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο. 

 

                     Ζάκςνθορ,   20- 07 - 2021      

                     Απ. Ππωη.: 54529/9506 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Π.Η.Ν 

             Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

              

. 
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Με επζχλε ησλ ζπλδηνξγαλσηψλ 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 Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Ζ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

δηεμαγσγήο αγψλσλ θαη ησλ ιήςεο κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, θαζψο θαη ην 

ηζρχνλ αγσληζηηθφ πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 

(Δ.Π.Ο). 

1.5 ΚΟΘΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε: Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΔΩΡΕΑΝ.  

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

δεθαηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα Δπξψ (13.950,00€), κε Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

- Μεηαθίλεζε ζπκκεηερφλησλ κειψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ (50 αηφκσλ κε ιεσθνξείν, 

εηζηηήξηα πινίσλ, δηφδηα, δηέιεπζε γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ θ.ι.π.): ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ηεηξαθφζηα πελήληα Δπξψ (4.450,00 €). 

- Γηακνλή ζπκκεηερφλησλ κειψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ (δχν δηαλπθηεξεχζεηο): δχν 

ρηιηάδεο πεληαθφζηα Δπξψ (2.500,00 €). 

- Γηαηξνθή ζπκκεηερφλησλ κειψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ (50 άηνκα Υ 2 γεχκαηα Υ 2 

εκέξεο = 200 γεχκαηα): ηξεηο ρηιηάδεο εμαθφζηα Δπξψ (3.600,00€). 

- Ήρνο θαη θσηηζκφο: ρίιηα πεληαθφζηα Δπξψ (1.500,00€). 

- Αθίζεο – εθηππψζεηο: ρίιηα πεληαθφζηα Δπξψ (1.500,00€). 

- Μεηάιιηα - θχπειια: ηεηξαθφζηα Δπξψ (400,00€) 

ΤΝΟΛΟ: δεκαηπείρ σιλιάδερ εννιακόζια πενήνηα Εςπώ (13.950,00€), ζςμπ/νος 

Φ.Π.Α. 

 

1.7  ΕΘΔΟ ΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ αςηήρ: 

- Μεηαθίλεζε ζπκκεηερφλησλ κειψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

πελήληα Δπξψ (4.450,00 €). 

- Γηακνλή ζπκκεηερφλησλ κειψλ γπλαηθείσλ νκάδσλ: δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα Δπξψ 

(2.500,00 €). 

ΤΝΟΛΟ: έξι σιλιάδερ εννιακόζια πενήνηα Εςπώ (6.950,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 

 

1.8  ΠΟΟ ΘΔΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: επηά σιλιάδερ Εςπώ (7.000,00€)  

 

2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΘΣΗΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ: Αζιεηηθή δηνξγάλσζε ηνπξλνπά αγψλσλ γπλαίθεηνπ 

πνδνζθαίξνπ. Ζ ελ ιφγσ εθδήισζε, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ησλ πνδνζθαηξηθψλ 

αλακεηξήζεσλ ζα θέξεη ζε επαθή ηα ζσκαηεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ Α.Ο. 

ΚΔΡΚΤΡΑ 1996 θαη Α.Ο. ΠΑΝΛΔΤΚΑΓΗΟ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ησλ ζεαηψλ, ελψ παξάιιεια ζα 

επηηεπρζεί ε δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηνπ αζιήκαηνο θαη ησλ ηδεσδψλ 

ηνπ πνδνζθαίξνπ.   

Μέζσ απηήο ηεο δξάζεο πξνάγνληαη ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο. Παξάιιεια, πξνάγνληαη νη ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηφπνπ καο, ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνληαη ηα εχινγα φξηα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

 Σν ζσκαηείν ζα πξέπεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο εηζήγεζεο εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα έρεη ππνβάιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηήζηεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ 

ηνπ. 
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2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ έξι σιλιάδων εννιακοζίων πενήνηα Εςπώ 

(6.950,00€), ζςμπ/νος 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 θοπέαρ 03.071., κεηά ηελ 9
ε
 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Π.Η.Ν. 

 

2.3. ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ ΑΘΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021) 

        ην ηξέρνλ έηνο, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν «Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ» δελ 

πξαγκαηνπνίεζε δξάζεηο - εθδειψζεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

 

Ειζηγούμαζηε 

 

  Σελ  έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε ζπλδηνξγάλσζε ζςνδιοπγάνωζηρ 

αθληηικήρ εκδήλωζηρ, με ηίηλο «Πανιόνιο ηοςπνοςά γςναικείος ποδοζθαίπος», με ηο 

αθληηικό ζωμαηείο Ζακύνθος «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΘΩΝ», καηά ηο 2
ο
 15νθήμεπο 

ηος Αςγούζηος 2021, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πένηε έξι σιλιάδων εννιακοζίων πενήνηα 

Εςπώ (6.950,00€), ζςμπ/νος 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                         Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο                O Γελ. Γ/ληεο 

                 Σκήκαηνο      

 

     Ησάλλεο Κιάδεο Μφξθεο                          Σαηηάλα Παληειηνχ           Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο

  

 

 

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Εαθχλζνπ 

 

 

Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο 

 

 
 
 

 -------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

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

Εαθύλζνπ - Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ζηελ αζιεηηθή εθδήισζε, κε ην αζιεηηθό 

ζσκαηείν Εαθύλζνπ «Α.Ο. ΓΟΞΑ ΠΖΓΑΓΑΚΗΩΝ», θαηά ην 2ν 15λζήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ 

2021, 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 107-17/24-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


