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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 15εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ην άββαην 26 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  97-15/26-6-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

 
ήκεξα, εκέξα  άββαην  26 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 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. 47517/52/18-06-2021  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. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
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. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
16. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
17. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
18. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
19. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
20. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
21. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
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22. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
23. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
24. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
25. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
26. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
27. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
28. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
29. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
30. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
31. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
32. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
33. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ 
34. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
35. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
 

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 
1. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
2. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ 
3. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
4. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ 
5. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
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.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ 
Λεπθάδαο θ. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.  
 
ην ηέινο ζπδήηεζεο  ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. 
Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο 
ύκβνπινο θ. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ. 
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο ν 
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο 
απνζπλδέζεθε γηα ηερληθνύο ιόγνπο (αδπλακία ζύλδεζεο).  
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο 
ζπλδέζεθε θαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο θ. 
Κσλζηαληίλνο θνξδίιεο.  
 

--------Παξάιεηςε----------- 
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Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  
ζέκα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο, όπσο απνθαζίζηεθε (ζηελ 14ε /25-06-2021 
ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΠΗΝ είλαη κείδνλ 
πξόβιεκα. 
 
Δπίζεο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζην ζώκα, νη δύν επόκελεο 
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ηνπιίνπ 2021 λα  πξαγκαηνπνηεζνύλ δηα δώζεο ζηελ Π.Δ 
Λεπθάδα θαη ηνπ Απγνύζηνπ 2021 ζηελ Ηζάθε, εθόζνλ απηό επηηξαπεί κε λέα 
εγθύθιην (ΦΔΚ) , ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ. 
Σν ζέκα εληάζζεηαη σο 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ παξνύζα 
ζπλεδξίαζε. 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Θέμα 4ο Η.Δ: Πνιηηηζηηθέο  εθδειώζεηο  Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ  ζέκαηνο  ε ζεκαηηθή Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
Οηθνλνκηθώλ θαη ζεκάησλ Πνιηηηζκνύ θ. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ, εηζεγήζεθε ηα 
θάησζη: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                   Λευκάδα 4 Ιουνίου 2021 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 Αρ.Ρρωτ. 31570/5315 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                             
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                               
Σαχ. ∆/νςθ :   Διοικθτιριο 
Σ.Κ : 31100 Λευκάδα 

Πλθροφορίεσ: . Ηαμπζλθσ                                      Ρροσ:  Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ιονίων 

Νήςων 
Σθλζφωνο  : 2645360757                                                                  
Fax: 2645360759      
E-mail : zampelis@pin.gov.gr            

                 Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ κ. Α. 
Κτενά 

   β) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικϊν &  
                                            θεμάτων Ρολιτιςμοφ κ. Α. Μοθωναίου 

         γ) Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Λευκάδασ  
                                                                                                     «ΟΦΕΥΣ» 

             
 
 
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ ‘15θ Μουςικι Εβδομάδα Λευκάδασ’, με 

τον Μουςικοφιλολογικό Όμιλο Λευκάδασ «ΟΡΦΕΤ», από 20 ζωσ 27 Ιουλίου, ςτθ 
Λευκάδα.  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
1.ΑΙΤΗΜΑ 

Με τθν από 27-4-2021 αίτθςι του ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Λευκάδασ 
«ΟΦΕΥΣ» ηθτά τθν ςυμμετοχι τθσ Π.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ 
‘15θ Μουςικι Εβδομάδα Λευκάδασ’, με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1.1.ΣΙΣΛΟ :  «15η Μουςική Εβδομάδα Λευκάδασ» 
1.2.ΣΟΠΟ: Λευκάδα, ςτο κθποκζατρο ‘Άγγελοσ ικελιανόσ’. 
1.3. ΧΡΟΝΟ: από 20 ζωσ 27 Ιουλίου 2021.   
1.4. ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ: Πρόκειται να πραγματοποιθκοφν 2 ςυναυλίεσ λυρικοφ 

τραγουδιοφ και μουςικισ δωματίου, workshops και masterclasses κλαςικισ μουςικισ. 
Διακεκριμζνοι κακθγθτζσ κα διδάξουν βιολί, βιόλα, βιολοντςζλο, πιάνο, τραγοφδι και 
μουςικι δωματίου, και κα ςυμμετζχουν ςτισ 2 ςυναυλίεσ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων.  

Οι 2 ςυναυλίεσ λυρικοφ τραγουδιοφ και μουςικισ δωματίου ςτισ 25 και ςτισ 26 
Ιουλίου, ςτο Κθποκζατρο Άγγελοσ ικελιανόσ, λόγω των περιοριςμϊν που ιςχφουν 
εξαιτίασ τησ υγειονομικήσ κρίςησ, όςον αφορά τον αριθμό των θεατϊν ςτο Κηποθζατρο, 
εφόςον υπάρχει μεγάλη προςζλευςη του κοινοφ, κάθε ςυναυλία θα επαναλαμβάνεται 
αργότερα το ίδιο βράδυ, δηλαδή μια παράςταςη θα γίνεται ςτισ 20:00 και η δεφτερη ςτισ 
22:00.  

Θα εφαρμοςτοφν όλεσ οι υγειονομικζσ οδηγίεσ για την αςφαλή διεξαγωγή των 
ςυναυλιϊν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  
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Πλεσ οι ςυναυλίεσ θα ζχουν live streaming μζςω των ψηφιακϊν καναλιϊν 
facebook και youtube. Δεν θα υπάρχουν πνευςτά όργανα. 

 
Αυτζσ οι εκδθλϊςεισ αποτελοφν κεςμό για τα πολιτιςτικά δρϊμενα του νθςιοφ, 

διοργανϊνονται για 15θ ςυνεχόμενθ χρονιά και ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν οικονομικι, 
κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Περιφζρειασ. 

1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Σο ςφνολο του πλθκυςμοφ των Ιόνιων 
νθςιϊν και όλθ τθν Ελλάδα, ΔΩΕΑΝ. 

1.7.ΚΟΣΟ: Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.270 €, 
που αναλφεται ωσ εξισ: 

-  Ζξοδα διαμονισ: 2.380 € 
-  Ζξοδα ςίτιςθσ: 840 € 
-  Ζξοδα προβολισ: 450 € 
- Ζξοδα μετακινιςεων: 900 € 
-  Ζξοδα οργάνωςθσ: 2.700 € 
-  Λοιπά: 0 € 

1.8. ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ και ΚΟΣΟ αυτισ: Κάλυψθ μζρουσ τθσ δαπάνθσ 
διαμονισ των μουςικϊν, δθλαδι 10 άτομα ςε 4 δίκλινα και 2 μονόκλινα για 7 
διανυκτερεφςεισ, ζωσ του ποςοφ των 1.890 €. 

1.9. ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: 3.880 €. 
1.10.ΠΟΑ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Σο Πνευματικό Κζντρο Διμου Λευκάδασ 

ςυμμετζχει ωσ ςυνδιοργανωτισ, διακζτοντασ τον χϊρο τθσ εκδιλωςθσ και το αντίςτοιχο 
προςωπικό, και με οικονομικι ςυμμετοχι 1.500 €. 

 
2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
 

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: Οι εν λόγω ςυναυλίεσ κα πραγματοποιθκοφν κάτω από τισ ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ που δθμιουργεί θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του νζου κορονοϊοφ, και με την 
αυςτηρή εφαρμογή των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων, και με ευθφνη του 
Μουςικοφιλολογικοφ  Ομίλου Λευκάδασ «ΟΦΕΥΣ».  

 
Θ  δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ των ανωτζρω 

εκδθλϊςεων, ςυνδιοργανϊνεται με πολιτιςτικό φορζα τθσ εδαφικισ μασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ, 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 Σόπου μασ, χωρίσ ωςτόςο να 
υπερβαίνουν τα εφλογα όρια που διαγράφονται με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ 
οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ τουσ.  

2.2. ΔΑΠΑΝΘ: Θ αιτοφμενθ δαπάνθ των 1.890 € 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 €,  ΚΑΕ 989902021002001.  

2.2.2. Σα μζχρι ςιμερα ςυνολικά ποςά, ανά είδοσ, για τα οποία ζχουν γίνει 
ανάλογεσ ειςθγιςεισ (0) 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: 0 € 
- Δεξιϊςεισ: 0 € 
- Διαμονι: 0 € 
 - Μετακινιςεισ: 0 € 
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 - Προμικεια υλικϊν: € 
- Λοιπά: €  

2.3. ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ. (τρζχοντοσ ζτουσ)  
Ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Λευκάδασ «ΟΦΕΥΣ» πραγματοποίθςε τισ εξισ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ πριν τθν εφαρμογι των περιοριςτικϊν μζτρων λόγω τθσ 
πανδθμίασ: 

 
1. υναυλίεσ τθσ μικτισ χορωδίασ και μαντολινάτασ ςε Ναοφσ χωριϊν τθσ Λευκάδασ, 

κόςτοσ:  400 € 

2. Εκδιλωςθ κινθματογραφικισ Λζςχθσ «Σςάι και ςυμπάκεια», κόςτοσ: 250 € 

3. Προβολζσ ταινιϊν τθσ Κινθματογραφικισ Λζςχθσ του ςωματείου,  κάκε Σρίτθ δφο 

προβολζσ,  κόςτοσ: 2.500 €. 

 
Κατόπιν αυτϊν 
 

Ειςηγοφμαςτε 
 

Σθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Π.Ε. Λευκάδασ ςτθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ 
«15θ Μουςικι Εβδομάδα Λευκάδασ» με τον Μουςικοφιλολογικό Όμιλο Λευκάδασ 
«ΟΡΦΕΤ», από 20 ζωσ 27 Ιουλίου 2021,  μζχρι του ποςοφ των 1.890 €. 

Θ ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ αυτοφ κα γίνει από τθν αρμόδια 
Οικονομικι Επιτροπι με  τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ, κατά περίπτωςθ, προβλεπόμενθσ 
διαδικαςίασ. 

 
            

      Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχησ  
                        Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ 

 
 

            Αικατερίνη Μοθωναίου 
        

        
   
              
ΤΝ/ΝΑ:  
1. Αίτθςθ φορζα 
2. Τπεφκυνθ διλωςθ εκπροςϊπου φορζα 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΘΔΜΑΣΗΚΖ                                Εάθπλζνο, 23/06/2021 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΗΑΡΥΖ                       Αξηζκ.Πξση. Οηθ: 

48358/8346 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

Σαρ.Γ/λζε: Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο     Πξνο: Γεληθή Γηεχζπλζε 

Σ.Κ: 29100                                                   Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &   

Πιεξνθνξίεο:                                        Πιεξνθνξηθήο 

Σειέθσλν: 2695360303     Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο 

e-mail: mothonaiou@pin.gov.gr                Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ 

         Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

            Ηνλίσλ Νήζσλ 

                   

ΘΔΜΑ:«Έγκπιζη Οπγάνυζηρ Έκθεζηρ απσειακού και άλλος ςλικού ςπό ηην αιγίδα ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Ηονίυν Νήζυν, με ηίηλο ‘‘Ζ Εάκςνθορ από ηην Γαλλική ζηην 

Δλληνική Δπανάζηαζη’’.     

 

ΔΗΖΓΖΖ 
 

1. ΑΗΣΖΜΑ: 

  Οξγάλσζε έθζεζεο αξρεηαθνχ πιηθνχ, εθδφζεσλ θαη αληηθεηκέλσλ επνρήο, 

πξνεξρφκελσλ απφ ηα Γεληθά Αξρεία Εαθχλζνπ, ην Μνπζείν Εαθχλζνπ, ην Μνπζείν 

νισκνχ, ηελ Γεκφζηα Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε Εαθχλζνπ, θαζψο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο,  ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ γηα ηα 200 ρξφληα 

απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε.  

 

 1.1 ΣΗΣΛΟ: «Ζ Εάθπλζνο απφ ηελ Γαιιηθή ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, 1789-1830» 

 1.2 ΣΟΠΟ: Μνπζείν Εαθχλζνπ – Πιαηεία νισκνχ 

 1.3 ΥΡΟΝΟ: Γηάξθεηα έμη (6) κελψλ – Έλαξμε 15 Ηνπιίνπ. 

1.4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη αξρεηαθφ πιηθφ, πίλαθεο 

εθδφζεηο θαη αληηθείκελα επνρήο ηεο πεξηφδνπ 1789 – 1830. Σν σο άλσ πιηθφ πξνέξρεηαη 

απφ ηα Γεληθά Αξρεία Εαθχλζνπ, ην Μνπζείν Εαθχλζνπ, ην Μνπζείν νισκνχ, ηελ 

Γεκφζηα Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε Εαθχλζνπ, θαζψο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο. Ζ δξάζε 

δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκψλ γηα ηα 200 

ρξφληα απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. 

1.5 ΚΟΠΟ: Ζ απνηχπσζε, αλάδεημε, πξνβνιή θαη δηάδνζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, 

ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, ζηελ Εάθπλζν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν 
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επαλαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία παγηψλεηαη ε εζληθή ζπλείδεζε 

ησλ Δπηαλήζσλ, δηακνξθψλνληαη νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, 

ζέηεη ηηο βάζεηο κηαο πνιηηεηαθήο δηνίθεζεο αιιά θαη θαζηζηνχλ ηελ Εάθπλζν ηθαλή λα 

δηαδξακαηίζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ εμέιημε ηνπ αγψλα. 

1.6 ΚΟΗΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε: Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΓΩΡΔΑΝ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο θαλφλεο πεξί 

απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ covid-19, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε, ηζρχνπζεο Κνηλέο Τπνπξγηθέο 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 Τπνπξγείν 

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

παξαζηάζεσλ». 

1.7 ΚΟΣΟ: 

 Μίζζσζε πξνζεθψλ: ρίιηα δηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (1240 €). 

 Φσηνγξαθηθή θάιπςε έθζεζεο (εθαηφ (100) ιήςεηο πςειήο αλάιπζεο παξάδνζε ζε 

stick: δηαθφζηα ζαξάληα νθηψ Δπξψ (248 €). 

 Μπάλεξ 4 ηεκάρηα 2,50 x 60 εθ.: πεληαθφζηα Δπξψ (500 €). 

(4 ηεκάρηα x 125 επξψ/ηεκάρην - πεξηιακβάλνληαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα - κνπζακάο 

ηεηξαρξσκία - μχια πάλσ θάησ έηνηκα γηα θξέκαζκα.)  

 1000 θπιιάδηα 6 θχιια ηζαθηζκέλα ζαλ θπζαξκφληθα 18,5 χςνο x  9.50 θάξδνο ην 

θάζε θχιιν: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620 €). 

(δηάζηαζε αλνηθηφ: 57 x 18 θιεηζηφ 9,5 x 18, 6πηπρν, ραξηί velvet 150 γξακκάξηα, 

έγρξσκε εθηχπσζε. Πεξηιακβάλεηαη ε γξαθηζηηθή επηκέιεηα.) 

 Live streaming εγθαηλίσλ έθζεζεο: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620 €). 

 Φηινμελία (δηακνλή θαη δηαηξνθή) 2 επηζήκσλ γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο: εμαθφζηα 

είθνζη Δπξψ (620 €).  

 Catering εγθαηλίσλ έθζεζεο: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620 €). 

 Δθηππψζεηο εηηθεηψλ εθζεκάησλ: εθαηφλ είθνζη ηέζζεξα Δπξψ (124 €). 

(ΥΑΡΣΟΝΗ ΑΡΥΔΗΑΚΟ 04831 SOLID L.GREY 330 gr/m2-70x10 0cm, 

ΣΤΠΟΥΑΡΣΟ ΑΡΥΔΗΑΚΟ 04001 ΛΔΤΚΟ 1mm/350g 70Υ100cm, 24g-632172 

ΗΑΠ.ΥΑΡΣΗ KOZU SHI NATURE -24gsm/63x98cm, 22g-632161 ΗΑΠ. ΥΑΡΣΗ 

KINUGAWA -22gsm/63x98cm, 9g-825504 ΗΑΠ.ΥΑΡΣΗ TENGUJO KASHMIR 

NATURE -9gsm/48x94cm θαη ΑΡΥΔΗΑΚΖ ΚΟΛΛΑ EVACON R 1Kg) 

 Μίζζσζε Plexi glass 10 δηπιά (1,20 x 0.95 εθ): ρίιηα δηαθφζηα Δπξψ (1200 €). 

(10 ηεκάρηα x 120 επξψ αλά ηεκάρην) 

 Ζρεηηθή θάιπςε έθζεζεο: ηξηαθφζηα εβδνκήληα δχν Δπξψ (372 €).  
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 Αλακλεζηηθά δψξα επηζήκσλ: εθαηφ Δπξψ (100 €). 

ύνολο: έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα εμήληα ηέζζεξα Δπξψ (6.264,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

1.8 ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: Ζ ελ ιφγσ έθζεζε δηνξγαλψλεηαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ θαη ην 

θφζηνο ηεο αηηνχκελεο δαπάλεο βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ -  Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Εαθχλζνπ. 

  1.9 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: έξι σιλιάδερ διακόζια 

εξήνηα ηέζζεπα Δςπώ (6.264,00 €) 

 

2. ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ: Ζ ελ ιφγσ πνιηηηζηηθή δξάζε 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 Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο 

αθξνακάησλ, ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ», κε επζχλε  ηεο Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Ζ δαπάλε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ εθζέζεσο, ε 

νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηα 

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

Χο 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, ελψ αλαδεηθλχεηαη θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο 

Διιεληθήο κε ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Δπηπξφζζεηα πξνάγνληαη 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. ΓΑΠΑΝΖ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ έξι σιλιάδυν διακοζίυν εξήνηα 

ηεζζάπυν Δςπώ (6.264,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ιακβάλνληαο ππφςε: 

α) ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο, ην είδνο ηεο εθδήισζεο θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη 

β) ηα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη  

γ) ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο 

θαη ινγηθήο, πξνζήθνληνο κέηξνπ, κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ: 
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- Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Δ. 

Εαθχλζνπ γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην έηνο 2021 αλέξρεηαη ζε 54.000,00 

επξψ ΚΑΔ 9899.03.021.001.001 θοπέαρ 071. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, 

 Σηο αλάγθεο δηνξγάλσζεο ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο  

 Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη 

νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη  

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ε εθδήισζε λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο πνιίηεο ηεο ΠΗΝ θαη 

λα κελ ππάξρνπλ έζνδα απφ απηήλ (εηζηηήξην θιπ.)   

 

Διζηγούμαζηε 

   Σελ έγθξηζε δηνξγάλσζεο Έθζεζεο αξρεηαθνχ θαη άιινπ πιηθνχ απφ Πεξηθέξεηα 

Ηνλίσλ Νήζσλ - Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Μνπζείν Εαθχλζνπ ζηελ Πιαηεία νισκνχ, απφ 15 Ηνπιίνπ 2021, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ έξι 

σιλιάδυν διακοζίυν εξήνηα ηεζζάπυν Δςπώ (6.264,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.   

 

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

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο . 

           

 

 

Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ 

Οικονομικών & Πολιηιζμού 

 

 

Αικαηεπίνη Μοθυναίος 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

& ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ  

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Π.Δ. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην  

Σ.Κ.: 28100 

Σει.: 2671360508 

Πιεξ.: ακφιε Δπαγγειία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθαλληνία,   24 / 6/2021 

Απ. Ππυη.:  48416/11996 

 

 

ΠΡΟ:  

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ & Πιεξνθνξηθήο 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  

Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ :  

Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο 

 

 

           

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο  πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο «Δνξηή Πνιηηηζκνχ» κε ηνλ 

Πνιηηηζηηθφ Kαιιηηερληθφ χιινγν  «Ζ ΣΔΣΡΑΠΟΛI» ηηο  22/8/2021 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

«Τν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην»   

 

1.ΑΗΣΖΜΑ 

Με ηελ απφ 25/05/2021 αίηεζή ηνπ Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «Ζ ΣΔΣΡΑΠΟΛI»   δεηά 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

1.1. ΣΗΣΛΟ : « ΔΟΡΣΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ»  

1.2. ΣΟΠΟ :  ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΛΑΒΟ ΑΡΓΟΣΟΛΗ 

1.3. ΥΡΟΝΟ : 22/8/2021 

1.4. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ εθδήισζε, είλαη αθηεξσκέλε ζηα 200 ρξφληα απφ ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 2021 ζε άξξεθηε ζχλδεζε κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο καο. 

Ζ εθδήισζε απηή δηαηεξεί θαη αλαδεηθλχεη έληνλα ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη έζηκα ηνπ λεζηνχ καο 

θαη έηεξα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ Δπηαλήζσλ κε θαίξηα θαη θαηαιπηηθή 

αλαθνξά ζε φ, ηη άπηεηαη ηεο ηζηνξηθήο καο δηαζχλδεζεο κε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέηεηλαλ θαη 

νδήγεζαλ ζηελ εζληθή απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο καο απφ ηελ ηνπξθνθξαηία. Δίλαη δε ε θαηάιεμε ηεο 

ζπλνιηθήο, νινρξνληθήο καο πξνζπάζεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ «κλεκψλ» ηνπ ηφπνπ καο θαη 

γεληθά ησλ Δπηαλήζσλ θαη ηελ κχεζε ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο καο ζε φηη άπηεηαη ζηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ καο.  Ζ εθδήισζε ζα πεξηιακβάλεη νκηιίεο θαη έηεξα δξψκελα θαη ζα πιαηζησζεί απφ 

ηελ θηιαξκνληθή ηνπ ζπιιφγνπ  «ΣΔΣΡΑΠΟΛΗ» 
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1.5. ΚΟΠΟ: ζηνρεχεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ 

πνιηηηζκφ καο  αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε-κχεζε ησλ λέσλ καο ζε απηά. 

1.6. ΚΟΗΝΟ: πκκεηέρνπλ φινη νη Κεθαιινλίηεο θαη κε ηδηαίηεξα νη λένη πνπ επηζπκνχλ λα 

θνηλσλήζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο, δσξεάλ ζπκκεηνρή ζε φπνηνλ επηζπκεί λα παξαζηεί. 

1.7. ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.100,00 €, πνπ 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

500,00 € γηα ηα ερεηηθά ησλ δξψκελσλ, 

500,00 €  γηα ην πιηθφ πξνβνιήο  θπιιάδηα, αθίζεο, κπαλεξ θηι 

300, 00 € έμνδα δηακφξθσζεο, ζηειέρσζεο ηνπ ρψξνπ, ζθεληθά θηι, 

200,00 € κεηαθνξηθά 

500,00 € γεχκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθδήισζε 

100,00 € αλαιψζηκα. 

 

ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 1.000,00  € 

 

500,00 € γηα ηα ερεηηθά ησλ δξψκελσλ, 

500,00 €  γηα ην πιηθφ πξνβνιήο  θπιιάδηα, αθίζεο, κπαλεξ θηι 

 

Οη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 

 

1.9. ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : 1.100,00 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν χιινγνο αλαιακβάλεη φιν ην 

ζηήζηκν ηεο εθδειψζεσο θαη ηελ νξγαλσηηθή επηκέιεηα γηα ηηο παξνπζηάζεηο. 

1.10.ΠΟΑ ΤΝ-ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ: δελ πθίζηαληαη έηεξνη ζπλ-δηνξγαλσηέο 

 

2.ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Οη  δαπάλεο απηέο είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδήισζεο ε 

νπνία ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ 

καο. Σφζν ηα έμνδα ησλ εθηππσηηθψλ ή έηεξνπ πιηθνχ πξνβνιήο, φζν θαη ηα ερεηηθά ηερληθά θφζηε 

ζπληζηνχλ δαπάλεο νη νπνίεο ζπλάδνπλ θαη πξνσζνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο εθδήισζεο, ε νπνία 

ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ζσκαηείν ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Ζ Πεξηθεξεηαθή καο 

Δλφηεηα δχλαηαη λα δηνξγαλψλεη ηέηνηνπ είδνπο δξψκελα θαη 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 Σφπνπ καο, 

ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη 

ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο γηα ηα εθηππσηηθά θαη έηεξα είδε πξνβνιήο αιιά θαη ην είδνο ησλ 

ερεηηθψλ ηερληθψλ θαιχςεσλ, ζα δνζνχλ απεπζείαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Η.Ν. απφ ην 

αξκφδην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔΚ, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηνπ 

πξνζήθνληνο κέηξνπ.  
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Δπιζημαίνεηαι: Με επζχλε ηνπ ζπλδηνξγαλσηή, ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ covid-19, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηέηνηνπ είδνπο δξψκελσλ θαη εηδηθφηεξα φπσο απηά θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία σο πξνο ηελ αζθαιή δηεμαγσγή αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ θαη παξαζηάζεσλ ζε  θιεηζηνχο θαη αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο 

απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19. 

 

                  ΠΟΟ – ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

  

Εεηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ-ΠΔΚ κε ην πνζφ ησλ σιλίυν εςπώ (1.000,00 €)  πνπ αθνξά : 

 500,00 € γηα ηα ερεηηθά ησλ δξψκελσλ, 

 500,00 €  γηα ην πιηθφ πξνβνιήο  θπιιάδηα, αθίζεο, κπαλεξ θηι 

 

Σν αλσηέξσ πξνηεηλφκελν πνζφ (1.000,00  €) κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ:  

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην 

έηνο 2021 αλέξρεηαη ζε 60.000,00 € Κ.Α.Δ 9899.04.021.002.001 Φνξέαο 04071. 

 Σα κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά πνζά, αλά είδνο, γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη 

αλάινγεο εηζεγήζεηο  πξνο πξαγκαηνπνίεζε ζπλ-δηνξγαλψζεσλ κε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 

Κεθαιιελίαο  θαη  θαιχπηνληαη απφ ην παξαπάλσ εγθξηζέλ πνζφ, επαξθνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

δαπάλε. 

Καηφπηλ απηψλ 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

 

     Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο ζηελ  ζπλ-δηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηo χιινγν 

«ΣΔΣΡΑΠΟΛΗ» κε ηίηιν: «« ΔΟΡΣΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ»» κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ: ρηιίσλ επξψ  

(1.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

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

Δπηηξνπή κε  ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο.  

           

 

          Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

 

                   Αικαηεπίνη Μοθυναίος 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

& ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ  

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Π.Δ. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην  

Σ.Κ.: 28100 

Σει.: 2671360508 

Πιεξ.: ακφιε Δπαγγειία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθαλληνία,       24 / 06/2021 

Απ. Ππυη.:  48425/11997 

 

 

ΠΡΟ:  

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ 

& Πιεξνθνξηθήο 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  

Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ :  

α) Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο 

β) ioniνspnoi@gmail.com 

 

 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο κνπζηθνρνξεπηηθήο εθδήισζεο κε ηίηιν 

«Γξφκνο Θελαίαο Γεο ή αιιηψο ν αγψλαο κεηαμχ ησλ δχν εθθιεζηψλ» 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

«Τν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην»   

1.ΑΗΣΖΜΑ 

Με ηελ απφ 16/06/ 2021 αίηεζή ηνπ ν χιινγνο «Αγθψλαο» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Π.Δ. Κεθαιιελίαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε  αζιεηηθήο - ςπραγσγηθήο εθδήισζεο πνπ παγίσο 

ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ηελ Πεξηθέξεηα,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 ΣΗΣΛΟ : «Δξφκνο Θελαίαο Γεο ή αιιηψο ν αγψλαο κεηαμχ ησλ δχν εθθιεζηψλ» 

ΣΟΠΟ: Αγθψλαο (αθεηεξία -ηεξκαηηζκφο ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο πεξηνρήο). 

ΥΡΟΝΟ : 8/8/2021   

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: αο γλσξίδνπκε φηη ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «Αγθψλαο» 

ζπληζηά ηδησηηθφ θνξέα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ, πξνάγνπλ, 

δηαηεξνχλ θαη δηαδίδνπλ ηελ θπζηνγλσκία, ηελ ηαπηφηεηα, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπ ηφπνπ καο.  ηφρνο ηνπ ζπλίζηαηαη ε θαηαγξαθή, δηάδνζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, 

ηζηνξηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο κε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ςεθηνπνίεζε 

πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ πιηθνχ ηεο Κεθαινληάο (π.ρ. θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζξεζθεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ράξηεο ηεο πεξηνρήο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη πιηθφ θαηαγξαθήο 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θ.ιπ.),.. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηάδνζε θαη αλάδεημε 

αξρεηαθνχ πιηθνχ ζην λεζί ηεο Κεθαινληάο. - δεκηνπξγία εθζεηεξίσλ – ζπιιφγσλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ, πνιηηηζηηθά θέληξα, σδεία θ.ιπ. - δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε 
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επηζθέςηκσλ ρψξσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο - πξνκήζεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ, 

παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία – ζπιινγέο – 

εθζεηήξηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή/ αγξνηηθή/ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

βηβιηνζήθεο θ.ιπ. - πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη 

πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ηεο 

πνιπκνξθίαο ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη απμεκέλεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, κεηαμχ άιισλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ - βειηίσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ςεθηνπνίεζε θαη άιιεο λέεο ηερλνινγίεο, νη 

δαπάλεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο φζνλ αθνξά ηηο παξαζηάζεηο, ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηνπο επηζθέπηεο.  

πγθεθξηκέλα ν ζχιινγνο παγίσο πινπνηεί: 

 Σν κνλνπάηη ηνπ αλέκνπ, ήηνη δξνκηθή πεξηπαηεηηθή δηαδξνκή κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ νξεηλνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κε 

πινχζην θπζηθφ θάιινο, δξάζε πνπ δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο 

πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ λεζηνχ καο θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πεξηπαηεηηθνχ αζινηνπξηζκνχ,  

 Σνλ αγψλα αζελαίαο γεο, δξνκηθή δηαδξνκή καδηθήο άζιεζεο κεηαμχ δπν 

εθθιεζηψλ, κε ζεκαληηθή ηζηνξία, αμία θαη ηαπηφηεηα ηνπηθή, έληνλα ηζρπξή,  

κε παξάιιειεο δξάζεηο παξνπζίαζεο αλάδεημεο θαη δηάδνζεο ηεο ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο θαη έηεξα δξψκελα νηθνγελεηαθήο ςπραγσγίαο. Πξνζθέξνληαη 

δσξεάλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηνπηθνχ θαζαξά ραξαθηήξα ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ελψ δηελεξγνχληαη θαη  παξάιιειεο 

δξάζεηο πρ δηειθπζηίλδα. ηα πιαίζηα ησλ αγψλσλ δηελεξγνχληαη εμσξατζκνί 

ηνπ ηεξκαηηζκνχ θαη ησλ δηαδξνκψλ, θαζαξηζκνί, δηάλνημε κνλνπαηηνχ γηα 

πεξηήγεζε ζην βνπλφ. 

 Δπηπξφζζεηα, δηνξγαλψλνπλ εηεζίσο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο φπσο π.ρ. 

αλάδεημε παξαδνζηαθνχ ειαηνηξηβείνπ Αγθψλα θαη πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ σο εθζεηεξίνπ ρψξνπ απφ αγθσληάηεο εηθαζηηθνχο, αλάδεημε 

ηνπηθψλ εζίκσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξσηνγελνχο ηνκέα, επηθαλψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηνπ πνιηηηζκνχ, παξνπζίαζε, ζπληήξεζε θαη αλάδεημε κέζσ 

πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο πεξηνρήο θηι. Απηά ζπλδπάδνληαη 

κε βηληενπξνβνιέο, έξεπλα, ζπιινγή πιηθνχ, παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά θαζψο 

ζπληεξείηαη ηκήκα πνπ δηαηεξεί ηελ ηνπηθή ρνξεπηηθή παξάδνζή καο θαη 

ΑΔΑ: 61ΗΗ7ΛΕ-Η6Ε



 16 

πινπνηεί εθδειψζεηο, δξάζεηο αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο καο κνπζηθήο 

παξάδνζεο θηι.  

ια είλαη ειεχζεξα  ζην επξχ θνηλφ θαη έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηε κχεζε ζηελ 

παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρή καο, ηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη θπζηνγλσκίαο θαη ζπληζηνχλ δέιεαξ επηζθεπηψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Οη 

δξάζεηο απηέο πξνζζέηνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή αλάδεημε ηνπ ηφπνπ καο θαη επάγνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα. 

Δλδεηθηηθά βίληεν δξάζεσλ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wKAfwatdsBE, 

https://www.youtube.com/watch?v=hjTLBK_lWoc&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb62uHOQ5wc, 

https://www.youtube.com/watch?v=Py3oudZrDO8, 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Ph3Nw-CVHA, 

https://www.youtube.com/watch?v=oaSqnVb0_ZE, 

https://www.youtube.com/watch?v=FnkBKEGLC88 

 

ΚΟΠΟ: Πξναγσγή ηνπ ςπραγσγηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο παξνπζίαο φισλ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο λήζνπ ζε δξάζεηο νηθνγελεηαθήο άζιεζεο, παξάιιεια αλάδεημε ηνπ 

γαζηξνλνκηθήο καο παξάδνζεο θαη θπξίσο ηνπ ηεξνχ λανχ πνπ ζπληζηά κλεκείν βπδαληηλνχ 

ελδηαθέξνληνο  αιιά θαη  ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ηεο πεξηνρήο. 

 ΚΟΗΝΟ: πκκεηέρνπλ φινη νη Κεθαινλίηεο κεηά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη φζνη επηζπκνχλ 

θαη εθηφο λεζηνχ. Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζε θάζε πνιίηε ηεο Κεθαινληάο πνπ επηζπκεί λα δεη 

ηνπο αγψλεο. 

ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 7.820,00 €, 

πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΔ 180,00 € 

 ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 240,00 € (170 ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΛΑ) 

 ΚΤΠΔΛΛΑ:  26 ΚΤΠΔΛΛΑ: 20 ΓΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΞΗ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ, 360,00 € 

 ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ (ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ ΥΡΤΟ- ΑΖΜΔΝΗΟ 

ΥΑΛΚΗΝΟ 60 ΜΔΣΑΛΛΗΑ) 100,00  € 

 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 250,00 € 

 ΝΔΡΑ 140,00 € (800 MΗΚΡΑ ΝΔΡΑ) 

 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 750,00€ 

 ΜΠΟΤΦΔ  ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΘΛΖΣΧΝ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ   500,00€ 

 ΓΗΑΜΟΝΖ ΑΘΛΖΣΧΝ  ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΑΠΟ ΜΔΡΖ 

ΔΚΣΟ ΝΖΗΟΤ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

500,00€ 

 ΓΔΤΜΑΣΑ ΑΘΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΑΠΟ ΜΔΡΖ  

ΔΚΣΟ ΝΖΗΟΤ 500,00 € 

 ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΑΘΛΖΣΧΝ 500,00 € 

 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 100,00 € 

https://www.youtube.com/watch?v=Py3oudZrDO8
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 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΑΘΛΟ ΠΟΛΤΠΛΖΘΔΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ή ΠΡΧΣΖ 

ΣΡΗΑΓΑ ΑΝΓΡΧΝ /ΠΡΧΣΖ ΣΡΗΑΓΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 600,00 € 

 ΦΡΟΤΣΟ ΣΑΘΜΧΝ 70,00 € 

 ΠΡΔΗ-ΤΛΗΚΑ ΖΜΑΝΖ 200,00 € 

 ΑΦΗΔ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΑ 100,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΟΜΟΤ –ΔΞΧΡΑΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΟΤ 

ΔΚΚΛΖΗΑ 250€ 

 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 200 € 

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 

(ΒΗΝΣΔΟ ΠΟΣ) 500,00  € 

 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΗΝΣΔΟ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΤΣΟΤ 

1500,00 € 

 

ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: 2.220,00 € 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΔ 180,00 € 

ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 240,00 € (170 ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΛΑ) 

ΚΤΠΔΛΛΑ:  26 ΚΤΠΔΛΛΑ: 20 ΓΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΞΗ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ, 

360,00 € 

ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ (ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ ΥΡΤΟ- ΑΖΜΔΝΗΟ 

ΥΑΛΚΗΝΟ 60 ΜΔΣΑΛΛΗΑ),  100,00€  

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 250,00 € 

ΝΔΡΑ 140,00 € 800 MΗΚΡΑ ΝΔΡΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 750,00€ 

ΠΡΔΗ-ΤΛΗΚΑ ΖΜΑΝΖ 200,00 € 

Οη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 

 

1.9. ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :  5.600,00 € 

1.10.ΠΟΑ ΤΝ-ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ: ( αλαθέξνληαη νη πηζαλνί άιινη θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο θαη κε πνηα πνζά) Γελ ππάξρνπλ άιινη 

ζπλδηνξγαλσηέο. 

 

2.ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Οη  δαπάλεο απηέο είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθδήισζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ πξναγσγή ηνπ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο, ζηελ 

άκεζε γλσξηκία κε ην ηξέμηκν ζηελ ςπραγσγηθή ηνπ κνξθή,  απνηειεί πξφθιεζε γλσξηκίαο, 

εμνηθείσζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ καο. 

Σφζν  ηα έπαζια, ηα λεξά θαη νη ειεθηξνιχηεο (πδξνδνζία θαη αλαπιήξσζε ζηαζκψλ 

αθεηεξίαο θαη ηεξκαηηζκνχ) θαη ε ερεηηθή θάιπςε, ηα έπαζια θαη ε ειεθηξνληθή 

ρξνλνκέηξεζε (ηαπηφρξνλνη ηεξκαηηζκνί, κεγάινο αξηζκφο δξνκέσλ, πξνυπφζεζε θαη ιφγσ 

παλδεκίαο), ηα ζπξέη θαη  ηα πιηθά ζήκαλζεο,  ζπληζηνχλ δαπάλεο νη νπνίεο ζπλάδνπλ θαη 

πξνσζνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο εθδήισζεο, ε νπνία ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ζσκαηείν πνπ δχλαηαη 
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λα δηνξγαλψλεη ηέηνηνπ είδνπο δξψκελα θαη πξνάγεη ηα αζιεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, 

πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ. Ζ Πεξηθεξεηαθή καο 

Δλφηεηα δχλαηαη λα δηνξγαλψλεη ηέηνηνπ είδνπο δξψκελα θαη 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 Σφπνπ καο, ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα φξηα πνπ 

δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο ζα δνζνχλ 

απεπζείαο ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή απφ ην αξκφδην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Π.Δ.Κ., 

ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ.  

Δπιζημαίνεηαι: Με επζχλε ηνπ ζπιιφγνπ «Αγθψλαο», ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα 

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

πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ 

ζπλαπιηψλ θαη εηδηθφηεξα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θαηά πεξίπησζε 

λνκνζεζία σο πξνο ηελ αζθαιή δηεμαγσγή αθξνακάησλ, ζεακάησλ θαη παξαζηάζεσλ ζε  

θιεηζηνχο θαη αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ζην ζχλνιν ηεο 

Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19. 

 

ΠΟΟ – ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ; Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή καο κε ην πνζφ ησλ δύο 

σιλιάδυν διακοζίυν είκοζι εςπώ (2.220,00 €), πνπ ζα αθνξά ηηο δαπάλεο γηα : 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΔ 180,00 € 

ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 240,00 € (170 ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΛΑ) 

ΚΤΠΔΛΛΑ:  26 ΚΤΠΔΛΛΑ: 20 ΓΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΞΗ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ, 

360,00 € 

ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ (ΜΔΣΑΛΛΗΑ ΑΠΟΝΟΜΧΝ ΥΡΤΟ- ΑΖΜΔΝΗΟ 

ΥΑΛΚΗΝΟ 60 ΜΔΣΑΛΛΗΑ),  100,00€  

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 250,00 € 

ΝΔΡΑ 140,00 € 800 MΗΚΡΑ ΝΔΡΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ 750,00€ 

ΠΡΔΗ-ΤΛΗΚΑ ΖΜΑΝΖ 200,00 € 

 

 Σν πξνηεηλφκελν πνζφ ησλ  2.220,00 € γηα ηνλ  Αγψλα Θελαίαο Γεο 

κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ: Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ γηα ην έηνο 2021 αλέξρεηαη ζε 60.000,00 € Κ.Α.Δ 9899.04.021.002.001 Φνξέαο 

04071. 

 Σα κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά πνζά, αλά είδνο, γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη 

αλάινγεο εηζεγήζεηο  πξνο πξαγκαηνπνίεζε ζπλ-δηνξγαλψζεσλ κε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 
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Κεθαιιελίαο  θαη  θαιχπηνληαη απφ ην παξαπάλσ εγθξηζέλ πνζφ, επαξθνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

δαπάλε. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ 

Α/Α 
 ΔΚΓΖΛΩΔΗ – ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

(πεπιγπαθή) 

1 

Ο ζχιινγφο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά κε παξαζηάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε 

άιινπο ζπιιφγνπο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ 

καο αιιά θαη ηηκψληαο θαιιηηέρλεο θαη επηθαλείο ηνπ ηφπνπ καο( Δπε 

Νηνπθα Ληβαδά, Κσζηαο Δπαγγειάηνο, Ζιίαο Σνπκαζάηνο, Γεξάζηκνο 

Γαιαλφο, Μαηηάλλα Σνπκαζάηνπ εζνπνηφο ε εθδήισζε κε ζέκα ηνλ 

ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν είρε πνιιαπιή απήρεζε παλειιελίσο) 

2 

Αζιεηηθέο –ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο επξχηαηεο εκβέιεηαο θαη 

αλαγλψξηζεο θαη απφ ηα ηειενπηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ήηνη: SKAI  

(πνιχαζιν, νξεηλφο αγψλαο, αγψλαο δηειθηλζηίδαο, δξφκνο ζελαίαο γεο 

κεηαμχ δχν εθθιεζηψλ) 

3 
Δθδειψζεηο εηθαζηηθνχ ραξαθηήξα πρ έθζεζε θεθαιινληηψλ εηθαζηηθψλ 

ζε παξαδνζηαθφ ειαηνηξηβείν ηεο πεξηνρήο 

4 Καζαξηζκνχο παξαιηψλ θαη δξφκσλ-δξάζεηο εμσξαηζκνχ 

5 Γσξεάλ ζεκηλάξην απηνάκπλαο 

5 Γσξεάλ εθκάζεζε αγγιηθψλ ζε φινπο φζνπο επηζπκνχλ  

6 Οινρξνληθή εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο 

7 
Δνξηέο αλάδεημεο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ήηνη ενξηή Κεθαιινλίηηθεο 

Μαπξνδάθλεο θαη θξεαηφπηηαο  

8 
Πνηθίιεο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο, ζπιιφγνπο. Ρηθφξηζν, θσθάηα, δηιηλάηα, 

ρνξσδηαθά κνπζηθά ζρήκαηα θηι 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ ελψ παγίσο 

πξαγκαηνπνηνχληαη  εθδειψζεηο καδί ηνπ, φπσο  ην Μνλνπάηη ηνπ Αλέκνπ θαη ν Αγψλαο 

Γξφκνπ Θελαίαο Γεο αιιά θαη εηθαζηηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο .Ο ζχιινγνο δηελεξγεί 

πιείζηεο άιιεο επηπιένλ εθδειψζεηο, πξνβάιινληαο ηελ Πεξηθέξεηα πνηθηινηξφπσο. 

Καηφπηλ απηψλ 

                                     ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

     Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο  

εθδήισζεο ςπραγσγηθνχ αζιεηηζκνχ κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν «Αγθψλαο», κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ δύο σιλιάδυν διακοζίυν είκοζι εςπώ (2.220,00 €). Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο 

πίζησζεο ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε  ηελ ηήξεζε 

ηεο λφκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο.      

 

         Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

                  Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

               Αικαηεπίνη Μοθυναίος 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ  

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

& ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ  

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Π.Δ. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην  

Σ.Κ.: 28100 

Σει.: 2671360508 

Πιεξ.: ακφιε Δπαγγειία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθαλληνία,       24 / 06/2021 

Απ. Ππυη.:  48427/11998 

 

 

ΠΡΟ:  

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ & Πιεξνθνξηθήο 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  

Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ :  

Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο 

 

 

           

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπλ-δηνξγάλσζεο εθδήισζεο κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Κεθαιιελίαο κε ηίηιν: 

«Δνξηαζκφο ησλ 200 εηψλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο έζλνπο καο» 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

«Τν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην»   

ΑΗΣΖΜΑ 

Μεηά ηε ζρεηηθή επηθνηλσλία  κε ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Κεθαιιελίαο, δεηείηαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο ζηε ζπλ-δηνξγάλσζε εθδήισζεο ενξηαζκνχ ησλ 200 ρξφλσλ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ έζλνπο καο ζηηο 3/7 /2021 ζην Αξγνζηφιη, πνπ αθνξά ζε δξψκελα άξξεθηα 

ζπλδεκέλα κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρή καο θαη θπξίσο ηελ ζπκβνιή ηνπ θιήξνπ 

αιιά θαη ησλ Κεθαιινληηψλ αγσληζηψλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο. Σν γεγνλφο πνπ ζα 

αθνξά ζε νκηιίεο, παξνπζηάζεηο θαη δξψκελα άξξεθηα ζπλπθαζκέλα ηφζν κε ηελ πεξίνδν ηεο 

ππνδνπιψζεσο φζν θαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο καο ζα δηαλζηζηεί κε επηιεγκέλε 

κνπζηθή πιαηζίσζε εζηηαζκέλε ζε εθείλα ηα κνπζηθά είδε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν αλαθνξά θαη δεη 

κε ηνπηθφ ρξψκα.     

            

  ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

 

πγθεθξηκέλα ε εθδήισζε αθνξά ζε κία νπζηαζηηθήο βαξχηεηαο πξνζέγγηζε  ησλ 200 

ρξφλσλ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο παηξίδαο καο, κε ηελ επζχλε θαη ηε ζνβαξφηεηα πνπ επηβάιινπλ ηα 

γεγνλφηα θαη κία πξσηνπφξα πξσηνβνπιία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε 

ησλ δεζκψλ ηεο ηζηνξηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο καο παξάδνζεο κε ηξφπν εχιεπην θαη ζην θνηλφ 

ζπλδπάδνληαο ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ καο ζηνηρείσλ κε ηελ ςπραγσγία, γεγνλφο πνπ ζπληζηά 

δέιεαξ θαη γηα ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο καο,  ηεξνπκέλεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ covid 19 ηελ 

πεξίνδν δηελέξγεηαο ηνπ γεγνλφηνο. 
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Ζ δξάζε απηή ζπλδπάδεη ηελ πξσηνηππία, κε κία επθπήο ζπλδπαζηηθή αλάδεημε ηεο 

ηζηνξηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο καο ηαπηφηεηαο. Αθνινπζεί κνπζηθή ζπλαπιία κε παξαδνζηαθά 

Διιεληθά θαη Δπηαλεζηαθά ηξαγνχδηα θαη Μνπζηθή πνπ επελδχνπλ, θαιχπηνπλ θαη εξκελεχνπλ 

βησκαηηθά ηα αλσηέξσ εμηζηνξνχκελα γεγνλφηα. 

ΚΟΣΟ:  

Σν θφζηνο ηεο εθδειψζεσο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.554,08 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

θαη αθνξά ζηηο θάησζη δαπάλεο: 

Ακνηβή 8Μεινχο κνπζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 4.526,00 Δπξψ κε Φ.Π.Α.. 

- Φηινμελία: 2 γεχκαηα – 2 δείπλα 960,00 κε Φ.Π.Α.  

- Πιεξσκή Ξελνδνρείνπ. Γελ. χλνιν: 1.164,00 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 

- Σερληθή θάιπςε (Ζρνζέακα) ερεηηθήο - κηθξνθσληθήο – θσηηζηηθήο - κνπζηθήο εθδήισζεο 

1.230,08 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 

- Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο & θφζηνο κεηαθίλεζεο 8Μεινχο Μνπζηθνχ πγθξνηήκαηνο 

1.674,00 Δπξψ κε Φ.Π.Α. 

Γενικό ύνολο: 9.554,08 Δπξψ κε Φ.Π.Α 

 

ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.526,00 € 

Εεηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ-ΠΔΚ κε ην πνζφ ησλ 4.526,00 επξψ πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή 

ηνπ νθηακεινχο ζπγθξνηήκαηνο ην νπνίν θαη εμεηδηθεχεηαη ζηα δεηνχκελα θαη ηελ βαξχηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο, κε ζεβαζκφ θαη επζχλε σο πξνο ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πξντφλ ηνπ ηφπνπ καο. ζπγθξνηήκαηνο 3. 650,00€ + 876.00€  Φ.Π.Α. = 4.526,00 € 

Γεν. ύνολο: 4.526,00 € 

Οη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 

 

      ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : 5.028,08 € 

Πιεξσκή Ξελνδνρείνπ. Γελ. χλνιν: 1.164,00 € κε Φ.Π.Α.. 

- Σερληθή θάιπςε (Ζρνζέακα) ερεηηθήο - κηθξνθσληθήο – θσηηζηηθήο - κνπζηθήο εθδήισζεο 

1.230,08 € κε Φ.Π.Α. 

- Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο & θφζηνο κεηαθίλεζεο 8Μεινχο Μνπζηθνχ πγθξνηήκαηνο = 

1.674,00 € κε Φ.Π.Α.. 

- Φηινμελία: 2 γεχκαηα – 2 δείπλα 960,00 € κε Φ.Π.Α.  

Γεληθφ χλνιν: 5.028,08 €. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Ηεξά Μεηξφπνιε Κεθαιιελίαο αλαιακβάλεη  φιν ην ζηήζηκν ηεο εθδειψζεσο 

θαη ηελ νξγαλσηηθή   ηεο επηκέιεηα. 

   

     ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Ζ  δαπάλε απηή είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδειψζεσο, 

ε νπνία ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ηζηνξηθήο  καο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο 

ΑΔΑ: 61ΗΗ7ΛΕ-Η6Ε



 22 

νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ καο. Οη δαπάλεο γηα ηε κνπζηθή πιαηζίσζε ησλ δξψκελσλ κε αθνχζκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δηνξγάλσζεο, ηελ θαζηζηνχλ εχιεπηε ζην επξχ θνηλφ θαη  πξνζζέηνπλ, ζηελ αλάδεημε θαη ζηελ 

αληαπνδνηηθή σθέιεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ελψ ζπλάδνπλ θαη πξνσζνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο εθδήισζεο, ε 

νπνία ζπλδηνξγαλψλεηαη κε Φνξέα ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε 

θαη ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο γηα ην είδνο ηεο αλσηέξσ δαπάλεο, ζα δνζνχλ απεπζείαο ζηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή απφ ην αξκφδην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Π.Δ.Κ., ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ.  

Δπιζημαίνεηαι: Με επζχλε ηνπ ζπλδηνξγαλσηή, ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ covid-19, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηέηνηνπ είδνπο δξψκελσλ θαη εηδηθφηεξα φπσο απηά θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία σο πξνο ηελ αζθαιή δηεμαγσγή αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ θαη παξαζηάζεσλ ζε  θιεηζηνχο θαη αλνηρηνχο ρψξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο 

απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19. 

 

         ΠΟΟ – ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Εεηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ-ΠΔΚ κε ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη 

έμη επξψ (4.526,00 €) πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ νθηακεινχο ζπγθξνηήκαηνο.  

Σν αλσηέξσ πξνηεηλφκελν πνζφ (4.526,00 €) κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ:  

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην 

έηνο 2021 αλέξρεηαη ζε 60.000,00 € Κ.Α.Δ 9899.04.021.002.001 Φνξέαο 04071. 

 Σα κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά πνζά, αλά είδνο, γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη 

αλάινγεο εηζεγήζεηο  πξνο πξαγκαηνπνίεζε ζπλ-δηνξγαλψζεσλ κε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 

Κεθαιιελίαο  θαη  θαιχπηνληαη απφ ην παξαπάλσ εγθξηζέλ πνζφ, επαξθνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

δαπάλε. 

Καηφπηλ απηψλ 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

     Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο ζηελ  ζπλ-δηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηελ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Κεθαιιελίαο κε ηίηιν: «Δνξηαζκφο ησλ 200 εηψλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο έζλνπο καο» 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ: Σεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη έμη επξψ (4.526,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

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

Δπηηξνπή κε  ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο.   

          Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

                   Αικαηεπίνη Μοθυναίος 

ΑΔΑ: 61ΗΗ7ΛΕ-Η6Ε



 23 

                         
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 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   

 

 

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςνδιοπγάνυζηρ ζειπάρ μοςζικών εκδηλώζευν, με ηίηλο 

«ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΓΑΗΗΑ», με ηο μη κεπδοζκοπικό ζυμαηείο 

«ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ», ηην  18
η
, ηην 25

η
  Ηοςλίος 2021 και ηην 08

η
 

Αςγούζηος 2021 ζε Αλςκέρ, Μέζυ Βολίμερ και Θέαηπο Γεπμαηούζαρ Πλάνος 

Εακύνθος ανηίζηοισα. 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 42903/7314/04-06-2021 αίηηζη ην κε θεξδνζθνπηθφ σκαηείν 

«ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο  Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα ζπλδηνξγάλσζε, 

κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

1.1 ΣΗΣΛΟ: «ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΓΑΗΗΑ». 

1.2 ΣΟΠΟ: α. Αλςκέρ Εακύνθος, 

         β. Μέζυ Βολίμερ Εακύνθος 

          γ. Θέαηπο Γεπμαηούζαρ Πλάνος Εακύνθος 

1.3 ΥΡΟΝΟ: α. 18/07/2021 

            β. 25/07/2021 

            γ. 08/08/2021 

1.4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Πξφθεηηαη γηα κηα κνπζηθνρνξεπηηθή πνιηηηζηηθή 

εθδήισζε, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα, θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, ζε έμη  πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. Πνιπκειήο κηθηή ρνξσδία θαη νξρήζηξα ζα εξκελεχζεη 

ηξαγνχδηα θαη ζα ρνξεπηνχλ παξαδνζηαθνί ηνπηθνί ρνξνί ηεο Εαθπλζηλήο θαη θαη΄ επέθηαζε 

ηεο Δπηαλεζηαθήο παξάδνζεο. Δηδηθφηεξα ζα εξκελεπηνχλ κεινπνηεκέλα έξγα ηνπ 

νισκνχ, Κάιβνπ, Λάγηνπ, Θενδσξάθε θαη Υαηδεδάθε.  

                     Εάκςνθορ,  24 - 06 - 2021      

                     Απ. Ππυη.: 42903/7314 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεχζπλζε  

             Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &   

             Πιεξνθνξηθήο 

             Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

             Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

             Πεπιθεπειακό ςμβούλιο  
             Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ: Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ.Ε. 
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Σν κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν “ ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ, ηδξχζεθε ην 2011, 

έρεη ζαλ έδξα ην Γήκν Εαθχλζνπ θαη δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε πξφεδξν ηνλ 

θ. Γεκήηξε Κάλδεια. 

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 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 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ». 

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

Νήζσλ θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΓΩΡΔΑΝ.  

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

ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα δχν Δπξψ (6.832,00€), κε Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

- Ακνηβή θαιιηηερλψλ: δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα  Δπξψ (2.250,00 €) (750€ Υ 3 

εθδειψζεηο) 

- Γηαθήκηζε – πξνψζεζε Μ.Μ.Δ.: Σεηξαθφζηα πελήληα Δπξψ (450,00 €) (150 Υ 3 

εθδειψζεηο) 

- Γεχκα ζπληειεζηψλ: ελληαθφζηα Δπξψ (900,00 €) (300 Υ 3 εθδειψζεηο) 

- Φσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα εθαηφλ δέθα έμη Δπξψ (1.116,00€) (372€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

- Ζρεηηθή  θάιπςε: ρίιηα εθαηφλ δέθα έμη Δπξψ (1.116,00€) (372€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

- Μεηαθνξά κειψλ ζπιιφγνπ: επηαθφζηα Δπξψ (700,00 €) (200€ Υ 2 εθδειψζεηο θαη 

300 Υ 1 εθδήισζε). 

- Δθηχπσζε αθηζψλ: ηξηαθφζηα Δπξψ (300,00 €) (100,00€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

ΤΝΟΛΟ: Έξι σιλιάδερ οκηακόζια ηπιάνηα δύο Δςπώ (6.832,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 

1.7  ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ και ΚΟΣΟ αςηήρ: 

- Φσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα εθαηφλ δέθα έμη Δπξψ (1.116,00€) (372€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

- Ζρεηηθή  θάιπςε: ρίιηα εθαηφλ δέθα έμη Δπξψ (1.116,00€) (372€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

- Μεηαθνξά κειψλ ζπιιφγνπ: επηαθφζηα Δπξψ (700,00 €) (200€ Υ 2 εθδειψζεηο θαη 

300 Υ 1 εθδήισζε). 

- Δθηχπσζε αθηζψλ: ηξηαθφζηα Δπξψ (300 €) (100,00€ Υ 3 εθδειψζεηο). 

ΤΝΟΛΟ: ηπείρ σιλιάδερ διακόζια ηπιάνηα δύο Δςπώ (3.232,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 

1.8  ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Σπείρ σιλιάδερ εξακόζια Δςπώ (3.600,00€)  

2. ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
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2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ: Ζ ελ ιφγσ κνπζηθή εθδήισζε 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 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο 

αθξνακάησλ, ζεακάησλ θαη παξαζηάζεσλ», κε επζχλε  ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ 

«ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ». 

Μέζσ ησλ κνπζηθψλ εθδειψζεσλ πξνσζείηαη ν Δπηαλεζηαθφο πνιηηηζκφο ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ λέσλ ηνπ ηφπνπ αιιά θαη ησλ μέλσλ θαη ληφπησλ επηζθεπηψλ. Ζ ρνξσδία 

απνηεινχκελε απφ επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο θαη ρνξσδνχο θαζψο θαη επαγγεικαηίεο 

ρνξεπηέο, ζα δψζεη ηηο ελ ιφγσ παξαζηάζεηο, κε δηάξθεηα έθαζηεο παξάζηαζεο, πεξί ηε κία 

ψξα.  

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 πξαγκαηνπνίεζεο 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. 

2.2. ΓΑΠΑΝΖ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ ηπιών σιλιάδυν διακόζια ηπιάνηα δύο 

Δςπώ (3.232,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ: 

   2.2.1. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην έηνο ζηνλ ΚΑΔ 

9899.03.021.001.001 θοπέαρ 071. 

2.3. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021) 

        ην ηξέρνλ έηνο, ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ» δελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

Διζηγούμαζηε 

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

εθδήισζεο ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΓΑΗΗΑ», κε ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν 

«ΣΟ ΟΝΔΗΡΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ», ηην 18
η
, ηην 25

η
  Ηοςλίος 2021 και ηην 08

η
 Αςγούζηος 

2021 ζε Αλςκέρ, Μέζυ Βολίμερ και Θέαηπο Γεπμαηούζαρ Πλάνος Εακύνθος 

ανηίζηοισα, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηπιών σιλιάδυν διακοζίυν ηπιάνηα δύο Δςπώ 

(3.232,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνχ 
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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  

 

Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

 

     Αικαηεπίνη Μοθυναίος 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 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   

 

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςνδιοπγάνυζηρ πολιηιζηικήρ εκδήλυζηρ, με ηίηλο «4
η
 Γιεθνήρ 

Δπιζηημονική ςνάνηηζη Πολιηιζηικού ςλλόγος Ούγκος Φώζκολος», με ηον 

πολιηιζηικό ζύλλογο Εακύνθος «Ούγκορ Φώζκολορ», ηην  18
η
 επηεμβπίος 

2021 ζηο Πνεςμαηικό Κένηπο Εακύνθος ή ζηον Λόθο ηος ηπάνη 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 46337 / 7875 / 16-06-2021 αίηηζή ηνπ, ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο «ΟΤΓΚΟ ΦΧΚΟΛΟ» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο  Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα 

ζπλδηνξγάλσζε, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

1.5 ΣΗΣΛΟ:«4
η
 Γιεθνήρ Δπιζηημονική ςνάνηηζη Πολιηιζηικού ςλλόγος 

Ούγκος Φώζκολος». 

1.6 ΣΟΠΟ: Πνεςμαηικό Κένηπο Εακύνθος ή Λόθορ ηος ηπάνη (λόγυ μέηπυν 

covid-19) 

1.7 ΥΡΟΝΟ: 18/09/2021 

1.8 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Δηήζηα δηεζλήο επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ηνπ 

ζσκαηείνπ «ΟΤΓΚΟ ΦΧΚΟΛΟ» κε θεληξηθή επηδίσμε ηελ έξεπλα γηα ην έξγν θαη 

ηε δσή ηνπ δαθπλζηλνχ πνηεηή Οχγθνπ Φψζθνινπ, ηεο πνξείαο ηνπ ζην γεσγξαθηθφ 

ρψξν ηεο Διιάδαο θαη ε ζεκαζία ησλ έξγσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 

1821.  

Σν πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν «ΟΤΓΚΟ ΦΧΚΟΛΟ», ηδξχζεθε ην 2009, έρεη ζαλ 

έδξα ηελ πφιε ηεο Εαθχλζνπ θαη δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε πξφεδξν ηνλ θ. 

Φίιηππν πλεηφ. 

                     Εάκςνθορ,  24 - 06 - 2021      

                     Απ. Ππυη.: 46337 / 7875 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεχζπλζε  

             Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &   

             Πιεξνθνξηθήο 

             Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

             Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

             Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  

             Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ: Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ.Ε. 
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Ο πνηεηήο Οχγθνο Φψζθνινο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο ζηελ Δπξψπε. ηελ Ηηαιία 

αλαγλσξίδεηαη σο κηα εθ ησλ πιένλ θνξπθαίσλ κνξθψλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ 

αιιά ζηελ Διιάδα, αλ θαη Έιιελαο ζηελ θαηαγσγή, δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο παξά κφλν 

ζηνπο θηινινγηθνχο θχθινπο 

Με ηα δηεζλή ζπλέδξηα θαη ηελ εθηχπσζε – δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ, ν 

Οχγθνο Φψζθνινο αξρίδεη πιένλ θαη γίλεηαη γλσζηφο ζηελ Διιάδα πνπ ηφζν αγάπεζε θαη ηα 

έξγα ηνπ θπθινθνξνχλ πιένλ ζε πνιινχο πλεπκαηηθνχο θαη θαιιηηερληθνχο θχθινπο 

 

θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

1. Ο ζπληνληζκφο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλέγεξζε ζηελ αξρηθή πξνπνιεκηθή 

κνξθή ηεο ηζηνξηθήο θαηνηθίαο ηνπ πνηεηή. 

2. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο, έξεπλαο, αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο 

δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ δαθπλζηλνχ πνηεηή Οχγθνπ Φψζθνινπ. 

3. Ζ δηαξθήο, ζπζηεκαηηθή θαη παληνεηδήο αξσγή, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Φσζθνιηαλήο βηβιηνζήθεο – Μνπζείνπ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ε πξνβνιή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

4. πλερήο αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη πιηθψλ κέζσλ γηα ηελ ελ γέλεη 

νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο βηβιηνζήθεο – Μνπζείνπ. 

5. Ζ δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε θάζε 

είδνπο εθδειψζεσλ πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπιιφγνπ, ψζηε λα 

γίλεη γλσζηφ ην έξγν ηνπ κεγάινπ πνηεηή.    

 

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 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 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ». 

 

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

Νήζσλ θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΓΩΡΔΑΝ.  

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

ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα Δπξψ (9.780,00€), κε Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

- Φηινμελία νθηψ νκηιεηψλ: ρίιηα ελληαθφζηα είθνζη Δπξψ (1.920,00 €).  
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- Φηινμελία νκηιεηψλ: δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα Δπξψ (2.500,00 €). 

- Catering ζπλεδξίνπ: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620,00€). 

- Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα δηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (1.240€) 

- Πξνβνιή – πξνψζεζε ζπλεδξίνπ: πεληαθφζηα Δπξψ (500€). 

- Έθδνζε πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ: ηξεηο ρηιηάδεο Δπξψ (3.000€). 

ΤΝΟΛΟ: εννέα σιλιάδερ επηακόζια ογδόνηα Δςπώ (9.780,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 

 

1.7  ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ και ΚΟΣΟ αςηήρ: 

- Φηινμελία νθηψ νκηιεηψλ: ρίιηα ελληαθφζηα είθνζη Δπξψ (1.920,00 €).  

- Catering ζπλεδξίνπ: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620,00€). 

- Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε: ρίιηα δηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (1.240€) 

- Πξνβνιή – πξνψζεζε ζπλεδξίνπ: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€). 

ΤΝΟΛΟ: ηέζζεπιρ σιλιάδερ διακόζια ογδόνηα Δςπώ (4.280,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 

 

1.8  ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: πένηε σιλιάδερ πενηακόζια Δςπώ 

(5.500,00€)  

 

2. ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ζσκαηείνπ 

«ΟΤΓΚΟ ΦΧΚΟΛΟ» γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δηαξθνχο ελδηαθέξνληνο ηνπ πνηεηή, 

σο γλσζηνχ Έιιελα, γηα ηα δξψκελα ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο πξηλ θαη κεηά 

ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαζψο θαη ε εηο βάζνο εμέηαζε ησλ επηξξνψλ ηνπ έξγνπ ηνπ 

πνηεηή ζηα έξγα ησλ θνξπθαίσλ Διιήλσλ πνηεηψλ.  

 Σν ελ ιφγσ εηήζην ζπλέδξην θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή πλάληεζε θαη 

ζε απηφ ζα ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνί απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία θαη 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ 4
ε
 δηεζλήο ζπλάληεζε έρεη θεληξηθφ ηίηιν «Ζ πξφζιεςε 

ηνπ Φσζθφινπ ζηελ Διιάδα» θαη ζα πεξηιακβάλεη αλαθνηλψζεηο επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο απφ νθηψ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο κε παλεπηζηεκηαθή 

δηδαθηηθή εκπεηξία.   

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

ηνπ. 

 

2.2. ΓΑΠΑΝΖ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ ηεζζάπυν σιλιάδυν διακοζίυν ογδόνηα 

Δςπώ (4.280,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ: 

   2.2.1. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη 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. 

 

2.3. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021) 

        ην ηξέρνλ έηνο, ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «ΟΤΓΚΟ ΦΧΚΟΛΟ» δελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

Διζηγούμαζηε 

 

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

εκδήλυζηρ, με ηίηλο «4
η
 Γιεθνήρ Δπιζηημονική ςνάνηηζη Πολιηιζηικού ςλλόγος 

Ούγκος Φώζκολος», με ηο πολιηιζηικό ζύλλογο Εακύνθος «Ούγκορ Φώζκολορ», κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ηεζζάπυν σιλιάδυν διακοζίυν ογδόνηα Δςπώ (4.280,00€), 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  

 

Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

 

     Αικαηεπίνη Μοθυναίος 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,    24 / 06 / 2021 

Απιθμ.Ππυη.: 36715/14536 

                          

 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ  

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                                                  

  

Θέμα: « Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ Π.Δ. Κέξθπξαο κε ην 

σκαηείν κε ηελ  επσλπκία ¨ ΥΟΡΧΓΗΑ ΒΟΤΝΗΑΣΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ¨». 
 

                                                            ΔΗΖΓΖΖ 

 

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

ΑΗΣΖΜΑ  

Με ηελ απφ 18-5-2021 αίηεζή ηνπ ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία ¨ΥΟΡΧΓΗΑ 

ΒΟΤΝΗΑΣΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ¨ δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ 

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

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Η.Ν. ΦΔΚ  4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 11 παξ 3 

ζη  β,  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΗΣΛΟ : 10
Ζ
 ΥΟΡΧΓΗΑΚΖ ΤΝΑΝΣΖΖ  

ΣΟΠΟ : Βνπληαηάδεο  Κέξθπξαο 

ΥΡΟΝΟ : 7 Απγνχζηνπ 2021. 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ Υνξσδία Βνπληαηάδσλ ζα πινπνηήζεη επεηεηαθή 

ρνξσδηαθή ζπλάληεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ ρνξσδηψλ ζηηο 7 Απγνχζηνπ 2021 ζηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. ηε πλαπιία ζα αθνπζηνχλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ησλ λεζηψλ καο 

αιιά θαη έληερλα  ζπνπδαίσλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ. 

ΚΟΠΟ : Ζ αλάδεημε ε πξνψζεζε ε δηάδνζε θαη ε πξνβνιή ηνπ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ 

ησλ  Δπηαλήζσλ  θαη εηδηθφηεξα ηνπ ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδηνχ, ηεο θαληάδαο πνπ απνηειεί 

άιισζηε θαη ηελ θαηεμνρήλ πνιηηηζηηθή έθθξαζε ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ.    

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ :   

Δλλέα ρνξσδηαθέο ζπλαληήζεηο ζηνπο Βνπληαηάδεο ηεο Κέξθπξαο αιιά θαη ζπκκεηνρή ζε 

πνιιέο ρνξσδηαθέο ζπλαληήζεηο άιισλ  Πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ καο αιιά θαη ηεο 

Διιάδαο γεληθφηεξα. 

ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 3.150,00€ πνπ  

αλαιχεηαη σο εμήο : 

1.Ζρεηηθά –Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  850,00 € 

2.Έληππν πιηθφ 200,00 € 

3.Αλζνδέζκεο  300,00 € 
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4. Αλακλεζηηθά   300,00 € 

5.Μπνπθέ ζε 150 ρνξσδνχο  ηε βξαδηά ηεο εθδήισζεο 1.500,00€          
ΤΝΟΛΟ 3.150,00€ 

ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΖ : 1.050,00€ 

γηα  

 Ζρεηηθά – Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  850,00 € 

 Έληππν πιηθφ 200,00 € 

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

ησλ 1.050,00 € γηα : 

 Ζρεηηθά –Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα  850,00 € 

 Έληππν πιηθφ 200,00 € 

ΤΝΟΛΟ 1.050,00€ 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Με επζχλε ηεο ΥΟΡΧΓΗΑ ΒΟΤΝΗΑΣΑΓΧΝ: 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. 

 
 

                                                            Διζηγούμαζηε 

 

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

ζηελ Κέξθπξα ζηηο 7 Απγνχζηνπ 2021 κε ηελ  Υνξσδία Βνπληαηάδσλ  ζηα πιαίζηα ηεο 10εο 

Υνξσδηαθήο πλάληεζεο  κε ην πνζφ ησλ 1.050,00€ (πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  

 

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

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 
    

                                                   Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Η.Ν.     

                                                          

                                                                     ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΟΘΩΝΑΗΟΤ 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,    24  / 6 / 2021 

Απιθμ.Ππυη.: 39685/15686 

 

 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ  

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                                                  

  

 

    Θέμα: «Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε Σελ Μνπζηθή  

     Καιιηηερληθή Έλσζε Λεπθηκκαίσλ». 

 

                                                            ΔΗΖΓΖΖ 

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

 

ΑΗΣΖΜΑ  

Με ηελ απφ 27-05-2021 αίηεζή  ηεο ε  Μνπζηθή Καιιηηερληθή Έλσζε Λεπθηκκαίσλ    

 δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Η.Ν. – Π.Δ. Κέξθπξαο ζηελ εθδήισζε ηεο ιακβάλνληαο  

ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Ζ αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

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

 

ΣΗΣΛΟ : 11
Ο
 ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΤΚΩΝ ΛΔΤΚΗΜΜΖ  

 

ΣΟΠΟ : ΛΔΤΚΗΜΜΖ ΚΔΡΚΤΡΑ  

 

ΥΡΟΝΟ : Απφ 6 – 17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021  

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ :  

Ζ Μνπζηθή Καιιηηερληθή Έλσζε Λεπθηκκαίσλ δηνξγαλψλεη ην 11
ν
 ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΤΚΧΝ 

ΛΔΤΚΗΜΜΖ. 

εβφκελνη πάληα ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηε  λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο  μεθίλεζαλ νη  

πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 11
νπ

 Φεζηηβάι Αιπθψλ Λεπθίκκεο ην νπνίν ζα  

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εθδειψζεηο : 

Δθζέζεηο θσηνγξαθίαο, δσγξαθηθήο, βηβιίνπ, ιανγξαθηθνχ πιηθνχ, πιηθνχ ιατθήο 

πθαληηθήο, παξαδνζηαθά Λεπθηκκηψηηθα πξντφληα,  

πλαπιίεο κε γλσζηνχο  θαιιηηέρλεο, ρνξσδηαθέο βξαδηέο, βξαδηά Λεπθηκκηψηηθσλ Γεχζεσλ 

κε ξεκπέηηθε θαη ιατθή κνπζηθή, αζινπαηδηέο, αγψλεο ζθάθη θαη πηλγθ πνλγθ, θπζηνιαηξηθνί 

πεξίπαηνη, βξαδηά ζεάηξνπ, βξαδηά πνίεζεο,  θηλεκαηνγξαθηθή βξαδηά, θχθινη ζπδεηήζεσλ 

θαη πξνβιεκαηηζκψλ κε γλσζηνχο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο. 

 

 

Βξαδηά παξαδνζηαθψλ ρνξψλ κε ρνξεπηηθά ηεο πεξηνρήο θαη παξαδνζηαθφο 

Γεθαπεληαχγνπζηνο. 

Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 11
νπ

 ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΤΚΧΝ είλαη : 
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 Παξαζθεπή 6 Απγνχζηνπ:  Μπάληα    ΜΚΔΛ – ΒΡΑΒΔΤΔΗ   

 άββαην 7 Απγνχζηνπ: πλαπιία κε Παζράιε Αξβαληηίδε  

 Σξίηε 10 Απγνχζηνπ: Δθδήισζε κλήκεο 200 ρξφλσλ 1821- 2021 απφ ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821  

 Σεηάξηε  11 Απγνχζηνπ: Λατθή Βξαδηά κε ηελ νξρήζηξα ηεο ΜΚΔΛ αθηέξσκα ζην 

Γηάλλε παλφ. 

 Πέκπηε 12 Απγνχζηνπ: Υνξεπηηθφο ζχιινγνο ΦΑΔΘΧΝ  ΛΔΤΚΗΜΜΖ –

ΚΑΝΣΡΗΛΗΔ Ο ΓΑΡΟΤΦΑΛΖ – ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ 

 Παξαζθεπή 13 Απγνχζηνπ: Μνπζηθή πλάληεζε κε ηνπο ΠΤΞ ΛΑΞ. 

 Κπξηαθή 15 Απγνχζηνπ: Παξαδνζηαθφο  Γεθαπεληαχγνπζηνο. 

ΣΔΛΔΣΖ ΛΖΞΖ 11
ΟΤ

 ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΤΚΧΝ 2021  

 Σξίηε 17 Απγνχζηνπ: Θεαηξηθή βξαδηά   

 

ΚΟΠΟ: Ζ αλάδεημε ηεο Μνπζηθνρνξεπηηθήο καο παξάδνζεο αιιά θαη ε δηαζθέδαζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Λεπθίκκεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ καο γεληθφηεξα. 

ΚΟΗΝΟ : Ξέλνη επηζθέπηεο, Έιιελεο επηζθέπηεο, Κεξθπξαίνη. 

ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη 14.850,00€ πνπ αλαιχεηαη  

σο εμήο : 
 

1.ΦΧΣΗΣΗΜΟ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ: ΚΑΛΧΓΗΑ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ, ΠΡΗΕΔ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ  

ΡΔΤΜΑΣΟ  ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΡΔΤΜΑΣΟ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

ΑΠΟ 6-17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2021 ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 2.000,00€ 

2.ΔΞΟΓΑ ΖΥΖΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 6-17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

2021 ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 3.500,00€ 

3.ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΠΤΞ ΛΑΞ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΣΖ  

13-08-2021   ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 1.500,00€ 

4.ΑΜΟΗΒΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΠΤΞ ΛΑΞ 13-08-2021 ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 3.000,00€ € 

5.ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΜΔΡΔ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 2.200,00€ 

6. ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ ΚΑΗ ΗΣΗΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΠΤΞ ΛΑΞ  ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

850,00€ 

7. ΒΡΑΓΗΑ ΜΔ ΛΔΤΚΗΜΜΗΧΣΗΚΔ ΓΔΤΔΗ ( ΜΑΓΔΗΡΔΤΣΑ ΦΑΓΖΣΑ , ΓΛΤΚΑ ΚΑΗ 

ΦΡΟΤΣΑ ) ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 700,00€ 

8. ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΗΚΡΟΔΞΟΓΑ ΑΦΗΔ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 600,00€, ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ  ΣΖΝ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 300,00€ ΚΑΗ ΣΟ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 200,00 €  

 

ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΖ : ΔΞΟΓΑ ΖΥΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ  

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 6-17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021 ΤΝΟΛΗΚΟΤ  

ΚΟΣΟΤ 3.500,00€ ΜΔ ΦΠΑ . 

 

 

 

 

 

 

 

Διζηγούμαζηε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε κε ην πνζφ 

ησλ 3.500,00 € γηα : 

ΔΞΟΓΑ ΖΥΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 6-17 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

2021 ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 3.500,00€ ΜΔ ΦΠΑ . 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ : Με επζχλε ηεο ΜΚΔΛ. ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο 

ΑΔΑ: 61ΗΗ7ΛΕ-Η6Ε



 35 

ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο. 

 

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. 
 

                                                            Διζηγούμαζηε 

 

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

Λεπθίκκε απφ ηηο 6-17 Απγνχζηνπ 2021 κε ηελ Μνπζηθή Καιιηηερληθή  Έλσζε Λεπθηκκαίσλ  ζηα 

πιαίζηα ηνπ 11
νπ

 ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΗΜΜΖ  κε ην πνζφ ησλ 3.500,00€ ( 

ςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ ) 
           

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

Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο  

 

                                              Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Η.Ν 

 

                                           ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  ΜΟΘΩΝΑΗΟΤ     
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,   24/ 6 / 2021 

Απιθμ.Ππυη.: 34658/13763 

 

 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ  

Σμήμα ςλλογικών Οπγάνυν  

( Πεπιθεπειακό ςμβούλιο ) 

 

 

Σαρ.Γ/λζε      :.ακάξα 13 

Σ.Κ.               :49100 

Πιεξνθνξίεο : Δ.Ρίθνπ 

Σειέθσλν      :2661362331 

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

  

   Θέμα: « Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ - Π.Δ Κέξθπξαο κε ηνλ 

Κφξηζζν Πεξηβαιινληηθφ Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν».     

 

                                                         ΔΗΖΓΖΖ 

 

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

ΑΗΣΖΜΑ  

Με ηελ απφ 11-05-2021 αίηεζή ηνπ ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «Κφξηζζνο  

Πεξηβαιινληηθφο Αζιεηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο » δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Η.Ν.  

– Π.Δ. Κέξθπξαο ζηελ εθδήισζε ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην Ν. 3852/10  ζη. Ζ αξηζκ. 15 

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

11 παξ 3 ζη  β  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

ΣΗΣΛΟ : ¨9
νο

 ΚΟΡΗΟ ΑΓΧΝΑ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΑΜΜΟ¨.  

ΣΟΠΟ : Ίζζνο Κέξθπξαο  

ΥΡΟΝΟ : 11 επηεκβξίνπ 2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ο χιινγφο «Κφξηζζνο Πεξηβαιινληηθφο Αζιεηηθφο  

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο» κε ηελ ζπλεξγαζία: ηνπ ΔΒΑ Κέξθπξαο «Ο ΒΗΚΣΧΡ» 

(Βεηεξάλνη Αζιεηέο ηίβνπ) - ηεο ΠΔΠΦΑ Κέξθπξαο (Πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο), ηνπ 

Κεξθπξατθνχ Γ., ηνπ παξαξηήκαηνο  Κέξθπξαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ θαηά ησλ 

Ναξθσηηθψλ (ΔΤΝ), ηνπ ΔΚΑΟΚ Κέξθπξαο «Ο Λανδάκαο», ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Φίισλ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΠΛΟΤ θαη δεθάδσλ άιισλ θνξέσλ  Πνιηηηζηηθψλ 

- Αζιεηηθψλ, θνξέσλ Παηδείαο, Τγείαο, κεηά απφ ζπκπφξεπζε 9 εηψλ κέζα θαη απφ ηελ 

«πξσηνβνπιία αγψλα ΗSSOS » ζα δηνξγαλψζνπλ ηνλ 9
ν 
Κφξηζζν αγψλα δξφκνπ ζηελ άκκν. 

 

Θα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνβνιή ηεο εθδήισζεο (500 αθίζεο ζε δπν γιψζζεο, 4.000 

flyer ζε δπν γιψζζεο πνπ ζα πάλε θαη ζε ζρνιεία-καζεηέο δεκνηηθνχ γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ θαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο), Banner ζε φια ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο θαη 

ζηελ δηαδξνκή πξνο Ίζζν.  

Θα δηνξγαλσζεί αγψλαο δξφκνπ 7 ρικ γηα ελήιηθεο θαη 1.200  κέηξσλ γηα καζεηέο, επίζεο 

πεξίπαηνο ζηνλ Ίζζν, ζην θεδξνδάζνο πνπ ζα ζπλνδεπηεί απφ θαζαξηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηεμαρζνχλ παξάιιειεο εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα  θαη αζινπαηδηέο παξαιίαο φπσο beach handball. 
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ΚΟΠΟ :- H αλάδεημε κέζα θαη από αζιεηηθέο – πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηεο νκνξθηάο ηνπ 

ηνπίνπ θαη  ηεο αλαγθαηόηεηαο πξνζηαζίαο ηνπ. Ο Ίζζνο απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ 

γεληθόηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο Λίκλε Κνξηζζίσλ, Χαιηθνύλαο, λεζίδεο Λανύδηα. 

Χαξαθηεξίδεηαη ζαλ «πεξηνρή απείξνπ θάινπο», δαζηθή έθηαζε, αξραηνινγηθόο ρώξνο κε 

ζπάληα πξντζηνξηθά επξήκαηα θαη απνδεδεηγκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο 

πεξηνρήο θαη όινπ ηνπ λεζηνύ ηεο Κέξθπξαο. 

- Να δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ιάηξεηο ησλ «δξόκσλ» θαη ηνπ πεξπαηήκαηνο ζηελ θύζε, 

Κεξθπξαίνπο θαη κε πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πξόζθιεζε,  λα αζιεζνύλ ζε ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο όπσο είλαη ην ηξέμηκν θαη ην πεξπάηεκα ζηελ «Χξπζή  Άκκν» ηνπ Ίζζνπ, εθδήισζε 

πξσηνπνξηαθή Παλειιελίσο, ελώ αλακέλνληαη θαη δηεζλείο ζπκκεηνρέο. 

- Να επηβεβαηώζεη όηη ν αζιεηηζκόο - ε Φπζηθή Αγσγή απαηηνύλ πιήξε ζεβαζκό, πξνζηαζία 

θαη αγάπε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, γεγνλόο πνπ απνηειεί θαη πξσηνγελή πξόιεςε ελάληηα 

ζε θάζε εμάξηεζε. 

 ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζε  9.330,00€ κε ΦΠΑ  πνπ 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

Αθίζα ηεκάρηα 500 ηεηξαρξσκία 50Υ35  Υαξηί 160 γξ ηινπζηξαζηφλ 250€ 

300 δηπιψκαηα Α4 2 ρξσκάησλ ραξηί 160 γξ 160€ 

4.000 δηαθεκηζηηθά 17 Υ 24 ηεηξαρξσκία ραξηί 140 γξ   370€ 

250  κεηάιιηα κε θνξδέια  5  εθαηνζηψλ δηάκεηξν Υ 1,20 έθαζην κε ην ινγφηππν ηεο 

εθδήισζεο  300€ 

18 θχπειια-έπαζια   Υ 20 € έθαζην 360€ 

Παλφ εθθίλεζεο δηπιφ 5 Υ 1κ παλί ηξππεηφ – ςεθ. Δθηχπσζε 160€ 

8 ηακπιφ πξνβνιήο 1,74 Υ 0.94 κε ςεθηαθή εθηχπσζε κνπζακά ηεηξαρξσκία 450€  

Παλφ απνλνκψλ 3κ Υ 2,50  ςεθηαθή εθηχπσζε  150€ 

εκαίεο fly banner 2m Υ0,50  ηεκάρηα 8 = 560 € 

Σειενπηηθφ ζπνη –δεκηνπξγία 150€ 

Σειενπηηθφ ζπνη - πξνβνιή 400€ 

Καπέια  (ηεκάρηα 200) 400€ 

Πνηά, λεξά, ςπγεία (πάγνο) 150€ 

Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε - θσηηζκφο 280€ 

Φαλέιεο εζεινληψλ  ΠΟΛΟ 40 ηκρ Υ 11  440€   

Φαλέιεο ζπκκεηερφλησλ microfiber – dryfid  100%  πνιπεζηέξαο πηθέ, 140 γξ. κε ηηξάληεο 

κε 2 ηππψκαηα κπξνο πίζσ  250 Υ7  1.750€ 

Ζιεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε 1.400€ 

Αξηζκνί αζιεηψλ 250 A4/2 ζπλζεηηθφ ραξηί αδηάβξνρν 145 mic    200€ 

Υξνλφκεηξν LED  εμ. ρψξνπ 6 ςεθίσλ 15 εθ δηπιήο αλάγλσζεο - TCT156 D 620€ 

Φσηεηλφο πίλαθαο LED ζθνξ ( scorboard ) κνληέιν RSB1/21,1X1X0,11 Β κε θνλζφια 

ρεηξηζκνχ 780€ 
ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΖ :  

Φαλέιεο ζπκκεηερφλησλ microfiber –dryfid  100% πνιπεζηέξαο πηθέ, 140 γξ κε ηηξάληεο κε 

2 ηππψκαηα κπξνο πίζσ 250 Υ 7 €  1.750€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ :1.750,00 € 

Δηζεγνχκαζηε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ – Π.Δ. Κέξθπξαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε κε ην 

πνζφ ησλ 1.750,00 € γηα Φαλέιεο ζπκκεηερφλησλ microfiber –dryfid   

100% πνιπεζηέξαο πηθέ, 140 γξ κε ηηξάληεο κε 2 ηππψκαηα κπξνο πίζσ 250 Υ 7 €  

1.750,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  : 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 
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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 

ζηνλ Ίζζν ηεο  Κέξθπξαο ζηηο  11 επηεκβξίνπ  2021 κε  ηνλ Κφξηζζν Πεξηβαιινληηθφ 

Αζιεηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν  κε ην πνζφ ησλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ 1.750,00€ 

( πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ). 

           

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

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίαο. 

 
    
                                                                     Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ    Π.Η.Ν.  

                                                                        

 

                                                                                    ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΟΘΩΝΑΗΟΤ                                                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ             Λευκάδα     Ιουνίου 2021 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ            Αρ.Ρρωτ.: 49130/8249 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                             
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                               
Σαχ. ∆/νςθ :   Διοικθτιριο 
Σ.Κ : 31100 Λευκάδα 
Πλθροφορίεσ: . Ηαμπζλθσ                               Ρροσ:  Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ιονίων 

Νήςων 
Σθλζφωνο  : 2645360757                                                                  
Fax: 2645360759      
E-mail : zampelis@pin.gov.gr            

Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ  
   β) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικϊν &  

          θεμάτων Ρολιτιςμοφ  
  γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΩΝ &    
         ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

                                                                                                      

             
 
 
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ ‘SEVEN ISLANDS-FOOD AND DRINK FEST -

COCTAIL AND FOOD PAIRING, με τον φλλογο Γευςιγνωςτϊν & Οινόφιλων 
Λευκάδασ, ςτισ 21, 22 και 23 Ιουλίου 2021, ςτθ Λευκάδα.  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
1.ΑΙΤΗΜΑ 

Με τθν από 25-6-2021 αίτθςι του ο Σφλλογοσ Γευςιγνωςτϊν & Οινόφιλων 
Λευκάδασ ηθτά τθν ςυμμετοχι τθσ Π.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ 
«‘SEVEN ISLANDS-FOOD AND DRINK FEST -COCTAIL AND FOOD PAIRING», με τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ :  «‘SEVEN ISLANDS-FOOD AND DRINK FEST -COCTAIL AND FOOD 
PAIRING» 

1.2.ΤΟΡΟΣ: ΛΕΤΚΑΔΑ/ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΑΡΚΑ/ΚΘΠΟΘΕΑΣΡΟ/ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 
1.3. ΧΟΝΟΣ: 21-22-23/07/2021 και ϊρα 6:00 μμ εϊσ 1:00 πμ 

1.4. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: τθ διοργάνωςθ κα ςυμμετζχουν διακεκριμζνοι και 
κορυφαίοι ςεφ από όλο τον κόςμο, οι οποίοι κα μαγειρζψουν φαγθτά από Ιαπωνικι 
κουηίνα με παραδοςιακά προϊόντα τθσ Λευκάδασ προσ τιμι του Λευκάδιου Χερν, τα οποία 
κα προςφζρονται δωρεάν ςτουσ επιςκζπτεσ του festival και κάποια από αυτά κα 
ενςωματωκοφν ςτα μενοφ μεγάλων εςτιατορίων. Με τθν εκδιλωςθ κα επιχειρθκεί θ 
ανάδειξθ τοπικϊν και παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ λευκαδίτικθσ γαςτρονομίασ και 
κουλτοφρασ, ςτθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ των παραδοςιακϊν γεφςεων και κραςιϊν, γεγονόσ 
που ςυμβάλει ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Περιφζρειασ. 

mailto:zampelis@pin.gov.gr
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Θ ςυμμετοχι του κοινοφ κα είναι δωρεάν. 
 
Θα εφαρμοςτοφν όλεσ οι υγειονομικζσ οδηγίεσ για την αςφαλή διεξαγωγή των 

ςυναυλιϊν, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 
1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Σο ςφνολο του πλθκυςμοφ των Ιόνιων 

νθςιϊν και όλθ τθν Ελλάδα, ΔΩΕΑΝ. 
1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 46.000,00 

€, που αναλφεται ωσ εξισ: 
Οδοιπορικά καλεςμζνων 3.000,00 € 
Διαμονι καλεςμζνων 4.000,00€ 
Ενοικίαςθ bar station (οργανωτισ χϊρου εργαςίασ και εξοπλιςμόσ των bar, μαηί με τισ 
υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και αποςυναρμολόγθςθσ - ςυνεργείο) 5.000,00 € 
Ενοικίαςθ φϊσ και ιχου 5.000,00 € 
Κόςτοσ οινοπνευματωδϊν ποτϊν 6.000,00 € 
Κόςτοσ φαγθτϊν 6.000,00 € 
Κόςτοσ προϊόντων μπουτίκ 3.000,00 € 
Κόςτοσ δθμοςιογραφικισ κάλυψθσ 4.000,00 € 
Κόςτοσ προϊκθςθσ φεςτιβάλ 3.0000,00 € 
Κόςτοσ γραφιςτικισ 2.000,00€ 
Κόςτοσ αναλωςίμων προϊόντων 4.000,00€ 
Εργατικά ζξοδα 1.000,00 € 
Λοιπά: 0 € 
1.8. ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτήσ: Κάλυψθ δαπάνθσ 
- Ενοικίαςθ bar station 5.000,00 € 
- Ενοικίαςθ φϊσ και ιχου 5.000,00 € 

Σφνολο : 10.000,00 € 
1.9. ΡΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 31.000,00 €. 
1.10.ΠΟΑ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΔΘΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 5.000,00 € 

 
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
 

2.1. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ: Οι εκδθλϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν κάτω από τισ ιδιαίτερεσ 
ςυνκικεσ που δθμιουργεί θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του νζου κορονοϊοφ, με την αυςτηρή 
εφαρμογή των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων και με ευθφνη του Συλλόγου Γευςιγνωςτϊν 
& Οινόφιλων Λευκάδασ. 

Θ  δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ των ανωτζρω 
εκδθλϊςεων, ςυνδιοργανϊνεται με πολιτιςτικό φορζα τθσ εδαφικισ μασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ, 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 Σόπου μασ, χωρίσ ωςτόςο να 
υπερβαίνουν τα εφλογα όρια που διαγράφονται με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ 
οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ τουσ.  

2.2. ΔΑΡΑΝΗ: Θ αιτοφμενθ δαπάνθ των 10.000 € 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 €,  ΚΑΕ 989902021002001.  

2.2.2. Σα μζχρι ςιμερα ςυνολικά ποςά, ανά είδοσ, για τα οποία ζχουν γίνει 
ανάλογεσ ειςθγιςεισ (2) προσ πραγματοποίθςθ ςυνδιοργανϊςεων με πολιτιςτικά ι 
ακλθτικά ςωματεία με ςυμμετοχι τθσ Π.Ε. Λευκάδασ και  καλφπτονται από το παραπάνω 
εγκρικζν, ζχουν ωσ εξισ: 
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- Ζντυπο υλικό: 0 € 
- Φωτιςτικι & Θχθτικι κάλυψθ: 0 € 
- Δεξιϊςεισ: 0 € 
- Διαμονι: 5.390 € 
 - Μετακινιςεισ: 0 € 
 - Προμικεια υλικϊν: € 
- Λοιπά: €  

2.3. ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ. (τρζχοντοσ ζτουσ)  
Ο Σφλλογοσ Γευςιγνωςτϊν & Οινόφιλων Λευκάδασ πραγματοποίθςε τισ εξισ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ πριν τθν εφαρμογι των περιοριςτικϊν μζτρων λόγω τθσ 
πανδθμίασ: 

 
2019, «‘SEVEN ISLANDS-FOOD AND DRINK FEST -COCTAIL AND FOOD PAIRING» 

 

 
Κατόπιν αυτϊν 
 

Ειςηγοφμαςτε 
 
 

Σθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Π.Ε. Λευκάδασ ςτθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ 
«‘SEVEN ISLANDS-FOOD AND DRINK FEST -COCTAIL AND FOOD PAIRING, με τον φλλογο 
Γευςιγνωςτϊν & Οινόφιλων Λευκάδασ, από 21 ζωσ 23 Ιουλίου 2021,  μζχρι του ποςοφ των 
10.000 €. 

Θ ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ αυτοφ κα γίνει από τθν αρμόδια 
Οικονομικι Επιτροπι με  τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ, κατά περίπτωςθ, προβλεπόμενθσ 
διαδικαςίασ. 

 
            

      Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχησ  
                        Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ 

 
 
 

            Αικατερίνη Μοθωναίου 
        

        
   
              
ΤΝ/ΝΑ:  
1. Αίτθςθ φορζα 
2. Τπεφκυνθ διλωςθ εκπροςϊπου φορζα 
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

 

 

 

ΠΡΟ: 

 

 

Κέπκςπα,    25/ 06/ 2021 

Απιθμ. Ππυη.: 42892/16922 

 

 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ  

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                                                  

                                                                

    Θέμα: «Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Δηαηξεία 

Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ Τπνθαηάζηεκα  Μνπζείν Αρίιιεηνλ. 

                                                         ΔΗΖΓΖΖ 

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

ΑΗΣΖΜΑ  

Με ηελ απφ 4-6-2021 ην Αρίιιεην Μνπζείν Κέξθπξαο  δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. 

. Κέξθπξαο ζηελ εθδήισζε  κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

ΣΗΣΛΟ : Πεξηνδηθή Έθζεζε « ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ  Παγθφζκηα Ηέξεηα ηεο πεξαο.»   

ΣΟΠΟ : Αρίιιεην Μνπζείν Κέξθπξαο. 

ΥΡΟΝΟ : 11-7-2021 έσο 14-07-2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  Σν Μνπζείν Αρίιιεην δηνξγαλψλεη κία πεξηνδηθή έθζεζε κε 

ηίηιν “ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ  Παγθφζκηα  Ηέξεηα  Σεο πεξαο” Maria Callas the Priestess of 

World Opera. 

Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή απφ θνζηνχκηα παξαζηάζεσλ ηεο Μαξίαο Κάιιαο , 

δαλεηδφκελα απφ ηελ πεξα ηνπ Μηιάλνπ , πξνζσπηθά ηεο αληηθείκελα θαζψο θαη έξγα 

ηέρλεο θαιιηηερλψλ πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηε ζπνπδαία Διιελίδα ζνπξάλν. 

Ζ έθζεζε έρεη ζηφρν λα πξνβάιιεη ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Μαξίαο Κάιιαο φπνπ κε ηηο 

κνλαδηθέο ηεο θσλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ην μερσξηζηφ θαιιηηερληθφ ηεο χθνο θαηάθεξε λα 

δηαθξηζεί ζε θνξπθαία κνξθή ηεο παγθφζκηαο φπεξαο . 

θνπφο ηεο έθζεζεο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο Κέξθπξαο σο ζεκαληηθφο πξννξηζκφο 

πνιηηηζκνχ , ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Ζ έθζεζε πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ ζπιιφγνπ  ¨Μαξία 

Κάιιαο ¨ θαη ζα δηαξθέζεη απφ 11-7-2021 έσο 14-07-2021. Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 11-07-2021. 

ηηο 11-7-2021 ζα πινπνηεζεί δηάιεμε απφ ηελ θ. Έιελα Μαηζαηνπνχινπ, associate editor 

Opera Now, κε ηίηιν « Μαξία Κάιιαο Ηεξή Φιφγα ». 
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θνπφο ηεο δηάιεμεο ¨Μαξία Κάιιαο Ηεξή Φιφγα ¨θαη ηνπ Μνπζηθνχ αθηεξψκαηνο – 

πλαπιία ¨ Μαξία Κάιιαο ¨ είλαη λα πξνβιεζεί ε ζπκβνιή ηεο θνξπθαίαο Διιελίδαο 

ζνπξάλν ζηελ παγθφζκηα φπεξα ηνπ 20
νπ

 αηψλα . 

ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη λα αλαδείμεη ηε δχλακε , ηε κνλαδηθφηεηα ,ηε ιάκςε 

θαη ηελ αμία ηεο κεγάιεο θαιιηηέρληδαο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ γηα ην θαηλφκελν Κάιιαο θαη λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ 

αλαδήηεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο δσήο ηεο . 

Μία έθζεζε πνπ ζηφρν έρεη λα καο γλσξίζεη ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζην ρψξν ηεο 

παγθφζκηαο φπεξαο πνπ ε εκβιεκαηηθή ηεο θσλή θαη παξνπζία παξακέλεη έσο ζήκεξα 

ζεκείν αλαθνξάο γηα θαιιηηέρλεο αιιά θαη ιάηξεηο ηεο φπεξαο . 

ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζε  100.605,60€ πνπ αλαιχεηαη 

σο εμήο: 

Μεηαθνξά θνζηνπκηψλ απφ Μηιάλν-Κέξθπξα -Μηιάλν  10.000,00€ 

Φχιαμε κεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ έθζεζεο θαη αζθάιηζε κεηαθνξάο  

αληηθεηκέλσλ έθζεζεο θφζηνο   11.000,00€ 

Κφζηνο δαλεηζκνχ θαη κεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ απφ Christies of London ,  

θφζηνο   5.000,00€ 

Αζθάιηζε αληηθεηκέλσλ έθζεζεο αμίαο 450.000€  θφζηνο  8.000,00€ 

Κφζηνο δαλεηζκνχ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ Σερλφπνιε θαη χιινγν  

¨Μαξία Κάιιαο ¨ 6.200,00€ 

Πξνζήθεο θνπζηνπκηψλ θαη πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ Μαξίαο Κάιιαο  17.680,00€ 

Μεηαθίλεζε Μηιάλν - Κέξθπξα - Μηιάλν γηα ην ζηήζηκν ηεο έθζεζεο 212,00€θαη  

Μηιάλν –Αζήλα – Κέξθπξα θαη Κέξθπξα- Αζήλα -Μηιάλν  γηα ην μεζηήζηκν  ηεο έθζεζεο  

ηνπ επηκειεηή απφ ην Teatro alla Scalla di Milano  350,00€                             

 Σξείο  δηαλπθηεξεχζεηο ηνπ επηκειεηή απφ ην Teatro alla Scalla di   

Milano γηα ην ζηήζηκν ηεο έθζεζεο θαη ηξείο δηαλπθηεξεχζεηο γηα ην μεζηήζηκν ηεο έθζεζεο   

780,00€ 
Έμνδα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαπιίαο Μαξίαο Κάιιαο πεξηιακβάλεη : 2 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

ηεο θ. Μπξηψο Παπαζαλαζίνπ( ζνπξάλν ) θαη ηνπ θ. Ησάλλε Σζαλαθαιηψηε 

 ( πηαλίζηα ) 115,00 θαη  115,00 ( 230,00€ ), ακνηβή ηεο θ. Μ.Παπαζαλαζίνπ 1.500,00€ θαη 

ακνηβή πηαλίζηα 500,00€ , ηξείο δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηελ θ. Παπαζαλαζίνπ θαη ηξείο γηα ηνλ 

θ. Σζαλαθαιηψηε  ,  780,00€ 

Ζσηηικά και θυηιζηικά ζςζηήμαηα 1.512,80 με ΦΠΑ. 

Έμνδα πξαγκαηνπνίεζεο δηάιεμεο γηα ηε Μαξία Κάιιαο πεξηιακβάλεη :  

Έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην Αζήλα-Κέξθπξα-Αζήλα 140,00€ γηα ηελ θ Δ. Μαηζαηνπνχινπ 

ακνηβή ηεο θ. Δ. Μαηζαηνπνχινπ  500,00€ , ηξείο δηαλπθηεξεχζεηο 390,00€, 

live streaming εθδήισζεο , ήρνο projector θαη θσηηζκφο εθδήισζεο  1.822,80 με ΦΠΑ  

Καηάινγνο έθζεζεο 36 ζειίδσλ ζε 500 αληίηππα ζε κέγεζνο 29,5 εθαη. Υ  21 εθ. θφζηνο 

2.976,00€ κε Φ.Π.Α  

Coctail 100 αηφκσλ γηα ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ 11 Ηνπιίνπ 2021 2.232,00€ κε Φ.Π.Α.           

                                                                            

ΤΝΟΛΟ                                                                                       71.805,60€ 

 
ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  & ΚΟΣΟ ΑΤΣΖ :  

ΤΝΟΛΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ : 10.493,60€ 

Σξείο  δηαλπθηεξεχζεηο κε εκηδηαηξνθή ηνπ επηκειεηή απφ ην Teatro alla Scalla di   

Milano γηα ην ζηήζηκν ηεο έθζεζεο θαη ηξείο δηαλπθηεξεχζεηο γηα ην μεζηήζηκν ηεο έθζεζεο   

780,00€ 
Σξείο δηαλπθηεξεχζεηο κε εκηδηαηξνθή γηα ηελ θ. Παπαζαλαζίνπ θαη ηξείο γηα ηνλ θ. 

Σζαλαθαιηψηε  ,  780,00€ 

Σξείο δηαλπθηεξεχζεηο κε εκηδηαηξνθή  γηα ηελ θ. Δ. Μαηζαηνπνχινπ 390,00€ 

Live streaming εθδειψζεσλ   ήρνο projector  θαη θσηηζκφο 1.512,80 γηα ηε ζπλαπιία και 

1.822,80 γηα ηε δηάιεμε. 
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Καηάινγνο έθζεζεο 36 ζειίδσλ ζε 500 αληίηππα ζε κέγεζνο 29,5 εθαη. Υ  21 εθ. πλνιηθφ 

θφζηνο 2.976,00€    

Coctail 100 αηφκσλ γηα ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ 11 Ηνπιίνπ 2021   2.232,00€             
 

ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : 61.312,00€ 

ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ : Οη δαπάλεο απηέο είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  

εθδήισζεο απηήο ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζην λα αλαδείμεη, ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηε ιάκςε 

ηεο Μαξίαο Κάιιαο  θαη ην θνηλφ ζα γλσξίζεη πξνζσπηθά αληηθείκελα απφ ηε δσή ηεο   

ε νπνία ζπλερίδεη λα ζπλαξπάδεη αθφκα θαη κεηά ην ζάλαηφ ηεο.. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  : 1. Με επζχλε ηνπ Μνπζείνπ Αρηιιείνπ ζα ππάξμεη  

κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο – κεηάδνζεο ηνπ covid-19 , φπσο απηά  

πξνβιέπνληαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή εθδειψζεσλ . 

2. Ζ είζνδνο ζην Μνπζείν γηα ηνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε  

“ ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΗΔΡΔΗΑ ΣΖ ΟΠΔΡΑ ¨ ζα είλαη ειεχζεξε θαη  

αλνηρηή  ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηεο έθζεζεο ζηηο 11 Ηοςλίος 2021  έσο ηηο 14 Ηοςλίος  

2021. 

 

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 Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε  

ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην Αρίιιεην Μνπζείν Κέξθπξαο    
απφ ηηο  9 Ηοςλίος 2021 κέρξη ηηο 14 Ηοςλίος 2021 κε ην πνζφ ησλ  10.493,60 €                        

( ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α ). 

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

Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο . 

 

                                              Ζ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Η.Ν 

 

                                           ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  ΜΟΘΩΝΑΗΟΤ  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 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   

 

ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςνδιοπγάνυζηρ πολιηιζηικήρ εκδήλυζηρ, με ηίηλο «ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ 

ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ» με ηο μη κεπδοζκοπικό πολιηιζηικό ζυμαηείο «ΗΟΝΗΟ 

ΚΤΜΑ», ηην  01
η
 Αςγούζηος 2021, ζηο Θεαηπάκι Λόθος ηος ηπάνη Μπόσαληρ 

Εακύνθος. 

 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 49161 / 8455 / 25-06-2021 αίηηζή ηνπ, ην πνιηηηζηηθφ 

ζσκαηείν «ΗΟΝΗΟ ΚΤΜΑ» δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο  Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα ζπλδηνξγάλσζε, κε 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

1.9 ΣΗΣΛΟ:« ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ». 

1.10 ΣΟΠΟ: Θεαηπάκι Λόθος ηος ηπάνη Μπόσαληρ Εακύνθος 

1.11 ΥΡΟΝΟ: 01/08/2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Οη «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» είλαη έλα απφ ηα 

θνξπθαία πνηεηηθά ζπλζέκαηα ηνπ εζληθνχ καο πνηεηή Γηνλχζηνπ νισκνχ πνπ θαίλεηαη φηη 

ηνλ απαζρφιεζε ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά έξγα ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο πνίεζεο. Γξακκέλν ζε δεθαπεληαζχιιαβν, ην έξγν 

είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηα γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο θαη ηεο Δμφδνπ ηνπ Μεζνινγγίνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ο δεκηνπξγφο ηνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζχλζεζή ηνπ 

ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ιεγφκελεο ψξηκεο πνηεηηθήο πεξηφδνπ ηεο δσήο ηνπ 

(1834-1847), γεγνλφο πνπ θάλεη ην έξγν «νξγαληθφ» πνίεκα, απφ ηελ άπνςε φηη ζηε καθξά 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ απνηππψλεη ηελ εμέιημε ησλ ηδεψλ ηνπ πνηεηή. 

                     Εάκςνθορ,   25 - 06 - 2021      

                     Απ. Ππυη.: 49161/8455 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεχζπλζε  

             Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &   

             Πιεξνθνξηθήο 

             Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

             Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ  

             Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  

             Π.Η.Ν. 

 

ΚΟΗΝ: Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ.Ε. 
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Ζ κνπζηθή έλδπζε ηνπ πνηήκαηνο είλαη έξγν ηνπ δαθπλζηλνχ κνπζηθνζπλζέηε θαη 

θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ηνπ ζσκαηείνπ καο, Σηκφζενπ Αξβαληηάθε (γελλήζεθε ζηε 

Εάθπλζν ην 1947). Σα πξψηα βήκαηα ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο ησλ «Διεχζεξσλ 

Πνιηνξθεκέλσλ» έγηλαλ ην έηνο 1972 ζην χδλευ ηεο Απζηξαιίαο, φπνπ θαη είρε κεηαβεί ν 

δαθχλζηνο κνπζνπξγφο σο κεηαλάζηεο θαη ζπνπδαζηήο κνπζηθήο ήδε απφ ην 1965. Ζ 

νινθιήξσζε, δε, ηνπ έξγνπ έιαβε ρψξα ην έηνο 1992 ζηελ γελέηεηξα ηνπ Δζληθνχ Πνηεηή 

θαη ηνπ κνπζηθνζπλζέηε, φπνπ ζην κεηαμχ είρε επηζηξέςεη ν ηειεπηαίνο. 

Σν έξγν εξείδεηαη ζηα παξαδνζηαθά κνπζηθά ζηνηρεία ηεο Εαθχλζνπ θαη ησλ 

Δπηαλήζσλ. Πιελ, φκσο, παξνπζηάδεη γλσξίζκαηα απφ ην κνπζηθφ πνιηηηζκφ ηνπ επξχηεξνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ. Απφ θαζαξά κνπζηθή ζθνπηά ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ην έξγν απνηειεί 

κία εξσηθή ιεηηνπξγία ζε κνξθή νξαηνξίνπ.  

Απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (έηνο 1992), κέρξη θαη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη κφλν 

απφπεηξεο παξνπζίαζεο νξηζκέλσλ απνζπαζκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ. 

Οξηζκέλα απφ απηά έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ Απζηξαιία (έηνο 1975), ζηε Εάθπλζν (έηνο 

1993), ζην Μεζνιφγγη (1993), ζηελ Κεθαινληά (έηνο 1993), ζηελ Αζήλα (έηνο 1994), ελψ 

έλα ηξαγνπδηζηηθφ απφζπαζκα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Ξαλζφο Απξίιεο» πεξηιακβάλεηαη ζε 

δχν δηζθνγξαθηθέο εξγαζίεο.  

 

 

1.12 Σν κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν «ΗΟΝΗΟ ΚΤΜΑ», ηδξχζεθε ην 

2016, έρεη ζαλ έδξα ηα Λαγθαδάθηα Εαθχλζνπ θαη δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε 

πξφεδξν ηνλ θ. Νηθφιαν Μπισλά. 

θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

6. Ζ κειέηε, θαιιηέξγεηα, δηδαζθαιία, κεηάδνζε, δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο 

Δπηαλεζηαθήο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο γεληθφηεξα. 

7. Ζ δηνξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, 

ζπλαπιηψλ θαη κνπζηθνζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ε απιή ζπκκεηνρή κε ηα 

δηθά ηνπ κνπζηθά ζχλνια θαη ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο. 

8. Ζ ίδξπζε θαη δηαηήξεζε κφληκεο ρνξσδίαο, νξρήζηξαο θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

κνπζηθνχ ζπλφινπ. 

9. Οη ερνγξαθήζεηο θαη θάζε είδνπο αλαπαξαγσγέο ζπλαθψλ κνπζηθψλ έξγσλ, νη 

εθδφζεηο βηβιίσλ, ε δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη δηαιέμεσλ. 

10. Ζ εθπαίδεπζε, ελίζρπζε θαη κε θάζε ηξφπν ππνζηήξημε ηεο αλάδεημεο λέσλ 

θαιιηηερλψλ θαη ηδίσο κνπζηθψλ, ηξαγνπδηζηψλ θαη νξγαλνπαηθηψλ.    
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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 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 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, 

ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ». 

 

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

Νήζσλ θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΓΩΡΔΑΝ.  

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

κία ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη Δπξψ (31.320,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., πνπ 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

- χγρξνλνο ηξαγνπδηζηήο: ρίιηα πεληαθφζηα είθνζη Δπξψ (1.500,00 €).  

- νπξάλν: επηαθφζηα Δπξψ (700,00 €). 

- Πηαλίζηαο: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€). 

- Αθεγεηήο: ηξηαθφζηα ζαξάληα Δπξψ (300€) 

- θελνζέηεο: πεληαθφζηα Δπξψ (500€). 

- Μαέζηξνο: δχν ρηιηάδεο Δπξψ (2.000€). 

- Ζρνγξάθεζε, βηληενζθφπεζε, Mastering: δψδεθα ρηιηάδεο Δπξψ (12.000€) 

- Μεηαθηλήζεηο 30 ρνξσδψλ θαη κνπζηθψλ: δχν ρηιηάδεο Δπξψ (2.000,00€) 

- Γηακνλή ρνξσδψλ θαη κνπζηθψλ (4 δηαλπθηεξεχζεηο): πέληε ρηιηάδεο Δπξψ (5.000,00€) 

- Ζρεηηθή θάιπςε: ηξεηο ρηιηάδεο επηαθφζηα είθνζη Δπξψ (3.720,00€) 

- Φσηηζηηθή θάιπςε: δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα νγδφληα Δπξψ (2.480,00€) 

- Δθηππψζεηο: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620,00€)    

ΤΝΟΛΟ: ηπιάνηα μία σιλιάδερ ηπιακόζια είκοζι Δςπώ (31.320,00€), ζςμπ/νος 

Φ.Π.Α. 

 

1.7  ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ και ΚΟΣΟ αςηήρ: 

- Μεηαθηλήζεηο 30 ρνξσδψλ θαη κνπζηθψλ: δχν ρηιηάδεο Δπξψ (2.000,00€) 

- Γηακνλή ρνξσδψλ θαη κνπζηθψλ (4 δηαλπθηεξεχζεηο): πέληε ρηιηάδεο Δπξψ (5.000,00€) 

- Ζρεηηθή θάιπςε: ηξεηο ρηιηάδεο επηαθφζηα είθνζη Δπξψ (3.720,00€) 

- Φσηηζηηθή θάιπςε: δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα νγδφληα Δπξψ (2.480,00€) 

- Δθηππψζεηο: εμαθφζηα είθνζη Δπξψ (620,00€)    
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ΤΝΟΛΟ: δέκα ηπειρ σιλιάδερ οκηακόζια είκοζι Δςπώ (13.820,00€), ζςμπ/νος 

Φ.Π.Α. 

1.8  ΠΟΟ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: δέκα επηά σιλιάδερ πενηακόζια Δςπώ 

(17.500,00€)  

 

2. ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: Με ηελ επηδησθφκελε δξάζε επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ε 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ σο νιφηεηα ζηελ ηειηθή θαη νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή, ζην 

πιαίζην ησλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ γηα ηα 200 ρξφληα απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε.  

 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. 

 

2.2. ΓΑΠΑΝΖ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ δέκα ηπιών σιλιάδυν οκηακοζίυν είκοζι 

Δςπώ (13.820,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ: 

   2.2.1. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ γηα ην έηνο 2021 ζηνλ 

ΚΑΔ 9899.03.020.001.001 θοπέαρ 03.071.  

 

2.3. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021) 

        ην ηξέρνλ έηνο, ην κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν «ΗΟΝΗΟ ΚΤΜΑ» δελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

Διζηγούμαζηε 

  Σελ  έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε ζςνδιοπγάνυζηρ πολιηιζηικήρ 

εκδήλυζηρ, με ηίηλο «ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ», με ηο μη κεπδοζκοπικό 

πολιηιζηικό ζυμαηείο «ΗΟΝΗΟ ΚΤΜΑ», ηην  01
η
 Αςγούζηος 2021, ζηο Θεαηπάκι Λόθος 

ηος ηπάνη Μπόσαληρ Εακύνθος, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέκα ηπιών σιλιάδυν οκηακοζίυν 

είκοζι Δςπώ (13.820,00€), ζςμπ/νος Φ.Π.Α. Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνχ 
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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  

 

Ζ Θεμαηική Ανηιπεπιθεπειάπσηρ  

Οικονομικών και Πολιηιζμού 

 

     Αικαηεπίνη Μοθυναίος 

 
 

 -------Παξάιεηςε----------- 
 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο δήισζε όηη ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ γηα ηελ 12ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Δηαηξεία Αθηλήησλ 
Γεκνζίνπ Α.Δ Μνπζείν Αρίιιεηνλ γηα ηελ εθδήισζε  γηα ηε Μαξία Κάιιαο.  
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. Γηνλύζηνο 
Μπάζηαο δήισζε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο. 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ» θ. 
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο  δήισζε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ γηα ηελ  12ε εηζήγεζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε ηελ Δηαηξεία 
Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ Μνπζείν Αρίιιεηνλ γηα ηελ εθδήισζε  γηα ηε Μαξία Κάιιαο. 
 
Ο Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ»  θ. Νηθόιανο 
Γθηζγθίλεο  δήισζε όηη ςεθίδεη ΚΑΣΑ γηα ηελ 5ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ  κε ηελ Ηεξά Μεηξόπνιε 
Κεθαιιελίαο γηα ηνλ Δνξηαζκόο ησλ 200 εηώλ από ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έζλνπο καο,   
ηνλίδνληαο όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα κε ην θνξέα, αιιά ππάξρεη αλαληηζηνηρία ηνπ 
πξννηκίνπ κε ηελ ππόινηπε εηζήγεζε, ιέγνληαο όηη ππάξρεη έλα κνπζηθό 
ζπγθξόηεκα πνπ ζα έξζεη εθηόο Κεθαινληάο, έλα επαγγεικαηηθό ζσκαηείν κε έμνδα 
δηακνλήο θαη ακνηβήο, θάηη πνπ δελ αλαδεηθλύεη ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη  ηε 
ζύλδεζή ηεο κε ηα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. 
 
Ζ Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ»  θ. Δπγελία 
Κνιπβά  δήισζε όηη ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ γηα ηελ  11ε εηζήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ  SEVEN ISLANDS –FOOD AND 
DRINK FEST – COCTAIL AND FOOD PAIRING, κε ηνλ ύιινγν Γεπζηγλσζηώλ & 
Οηλόθηισλ Λεπθάδα. 
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Ο  επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλππόηαθην Ηόλην» Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. 
ηέθαλνο ακντιεο δήισζε όηη ςεθίδεη ζεηηθά όιεο  ηηο εθδειώζεηο,  κε ηηο εμήο 
παξαηεξήζεηο:   

 Τπάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ ζσκαηείσλ θαη  

 Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ηα 10.000 επξώ πνπ δίλεη ζηελ Δηαηξεία 
Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ Μνπζείν Αρίιιεηνλ, ζα κπνξνύζε λα ρξεκαηνδνηήζεη 
3 – 4 ζσκαηεία θαη όρη ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία, πνπ θαη ρξήκαηα δελ ηεο 
ιείπνπλ θαη ην κνπζείν ηνπ Αρηιιείνπ έρεη πνιιά έζνδα. 

 
-------Παξάιεηςε----------- 

 
  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηεο  
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, σο  νη εηζεγήζεηο. 
 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ. Γηνλπζίνπ Μπάζηα, 
Υαξάιακπνπ Υαξαιάκπνπο θαη Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε. 
 
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Αιέμαλδξνο Μηραιάο, Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο, 
ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο, Θεόδσξνο Υαιηθηάο, Σειέκαρνο Γαβαιάο, Αζαλάζηνο 
Καξαΐζθνο, Κπξηάθνο ηακνύιεο θαη Δπγελία Κνιπβά ςήθηζαλ ΛΔΤΚΟ. 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό  97-15/26-6-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 
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