ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 21εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 139-21/25-9-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 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. 73299/67/23-09-2021 νξζήο
επαλάιεςεο 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. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
15. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
16. Θεόδσξνο Χαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
21. Xξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
22. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
23. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Χαξάιακπνο Χαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Χαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
5. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
7. 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 ηέζζεξηο (34) θαη ν
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.
Καηά ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθε ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 6ο Η.Δ: Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κεφαλληνία,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 75062/18209

/ 09/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ:

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης,

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Οικονομικών & Πληροφορικής

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Διοίκησης

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Περιφερειακό Συμβούλιο

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο

Π.Ι.Ν.

Τ.Κ.: 28100
Τηλ.: 2671360508

ΚΟΙΝ :

Πληρ.: Σαμόλη Ευαγγελία

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τoν Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλληνίας και Ιθάκης
με θέμα το 1821.

ΑΙΤΗΜΑ
Μετά τη σχετική επικοινωνία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ζητείται
η συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα το 1821
και τίτλο που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο»
ΑΙΤΗΜΑ
Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αιτείται

της συν-διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τα παρακάτω

στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ :Θέμα σχετικό με το 1821 δεν έχει καθοριστεί επακριβώς ο τίτλος.
ΤΟΠΟΣ : Θέατρο "Ο Κέφαλος"
ΧΡΟΝΟΣ : 06/11/ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκδήλωση αφορά την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισμικού
γίγνεσθαι της περιοχής μας και περιλαμβάνει:
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-

Θα περιλαμβάνει δύο ομιλίες των 15-20 λεπτών η καθεμία (για τη συμβολή των Κεφαλονιτών
και Ιθακησίων στον Αγώνα του 1821 και για τους ποιητές της Επανάστασης, τον Διονύσιο
Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο) και συναυλία διάρκειας μιας ώρας με μελοποιημένη ποίηση Δ.
Σολωμού και Α. Κάλβου.

H εκδήλωση αυτή , συνιστά μια πρωτότυπη προσπάθεια που συνδυάζει την διάχυση της ιστορικής
γνώσεως με τρόπο γόνιμο και ουσιαστικό, με την παρουσίαση εξαιρετικών και λίαν ποιοτικών
μουσικών έργων άρρηκτα συνδεδεμένων τόσο με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου όσο και με την
επτανησιακή μουσική μας ταυτότητα. Πάντα, με σεβασμό στην γνώση, στην ακρίβεια των ιστορικών
δεδομένων αλλά και στα έργα των μουσικών και ποιητών που θα αποδοθούν συναυλιακά τηρουμένης
της νομοθεσίας για τον covid 19 την περίοδο διενέργειας του γεγονότος.
ΣΚΟΠΟΣ:Η κοινωνία όλων των κάτοικων με την ιστορική μας φυσιογνωμία.
ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες και ιδιαίτερα οι νέοι που επιθυμούν να κοινωνήσουν τον
πολιτισμό μας. Δωρεάν συμμετοχή σε όποιον επιθυμεί να παραστεί.
ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€, που αναλύεται
ως εξής:
- Αμοιβή μουσικών-τραγουδιστών-ηθοποιών: 6.000,00 €
-- Μετακίνηση-διαμονή-φιλοξενία των παραπάνω: 2.800,00 €
-Αφίσα, προσκλήσεις, πρόγραμμα: 500,00 €
- Σκηνικά: 3.000,00€
- Tεχνική υποστήριξη, φωτισμός, ηχητικά: 1.800,00€
- Φωτογραφική κάλυψη: 500,00 €
-Έκδοση οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια της εκδήλωσης :2.000,00
-Συλλογή, υλικού μελέτη, σκηνοθετική επιμέλεια, έκδοση συναφούς συγγράμματος:2.000,00€

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 9.300,00 €
Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 9.300,00 €, που θα αφορά στις κάτωθι δαπάνες :
- Αμοιβή μουσικών-τραγουδιστών-ηθοποιών: 6.000,00 €
-- Μετακίνηση-διαμονή-φιλοξενία των παραπάνω: 2.800,00 €
-Αφίσα, προσκλήσεις, πρόγραμμα: 500,00 €
ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :9.300,00€ που θα αφορά :
- Σκηνικά: 3.000,00€
- Tεχνική υποστήριξη, φωτισμός, ηχητικά: 1.800,00€
- Φωτογραφική κάλυψη: 500,00 €
-Έκδοση οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια της εκδήλωσης :2.000,00
-Συλλογή, υλικού μελέτη, σκηνοθετική επιμέλεια, έκδοση συναφούς συγγράμματος:2.000,00€
Επισημαίνεται ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλληνίας και Ιθάκης αναλαμβάνει όλο το στήσιμο της
εκδηλώσεως και την οργανωτική της επιμέλεια.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η δαπάνη αυτή είναι ουσιαστική για την υλοποίηση της εκδηλώσεως, η οποία
συμβάλλει επί της ουσίας στην γνωριμία, εξοικείωση και δραστηριοποίηση σε θέματα που άπτονται
της παράδοσης και του πολιτισμού μας για τους νέους αλλά και τις οικογένειες του νησιού μας. Οι
δαπάνες για τη οργανωτική ανάθεση και υλοποίηση του γεγονότος, συνδέονται με το γεγονός και
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κρίνονται απαραίτητες για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ενώ συνάδουν και προωθούν τον
σκοπό της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με Φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής
Ενότητας. Περαιτέρω ανάλυση και λεπτομερείς διευκρινήσεις για το είδος της ανωτέρω δαπάνης, θα
δοθούν απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Κ.,
τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος μέτρου.
Επισημαίνεται: Με ευθύνη του συνδιοργανωτή, θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων
αποφυγής μετάδοσης του κορωναϊού covid-19, όπως αυτά προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές
οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιου είδους δρώμενων και ειδικότερα όπως αυτά καθορίζονται
από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ως προς την ασφαλή διεξαγωγή ακροαμάτων, θεαμάτων
και παραστάσεων σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.
ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ζητείται η συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΚ με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα (9.300,00 €) που αφορά στις
κάτωθι δαπάνες
Το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό (9.300,00 €) μπορεί να διατεθεί αφού:


Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος
2021 ανέρχεται σε 123.000,00 € Κ.Α.Ε 9899.04.021.002.001 Φορέας 04071.


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

εισηγήσεις προς πραγματοποίηση συνδιοργανώσεων με συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας
και καλύπτονται από το παραπάνω εγκριθέν ποσό, επαρκούν για την εν λόγω δαπάνη.
Κατόπιν αυτών
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο
Φιλολόγων Κεφαλληνίας και Ιθάκης με θέμα το 1821, καλύπτοντας το ποσό των εννέα χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ (9.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή με
την τήρηση της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κεφαλληνία,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 74967/18187

/ 09/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ:

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης,

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Οικονομικών & Πληροφορικής

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Διοίκησης

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Περιφερειακό Συμβούλιο

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο

Π.Ι.Ν.

Τ.Κ.: 28100
Τηλ.: 2671360508

ΚΟΙΝ :

Πληρ.: Σαμόλη Ευαγγελία

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Δημόσια Κεντρική Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη με
τίτλο: «Ιστορικό των εμβολιασμών προσφορά των γιατρών της Παλλικής»

ΑΙΤΗΜΑ
Μετά τη σχετική επικοινωνία με την Δημόσια Κεντρική Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη, ζητείται η
συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη συν-διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο: «Ιστορικό
των εμβολιασμών και προσφορά των γιατρών της Παλλικής» στις 17/10/2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο»
ΑΙΤΗΜΑ
Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αιτείται της συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΤΛΟΣ :. «Ιστορικό των εμβολιασμών και προσφορά των γιατρών της Παλλικής»
ΤΟΠΟΣ : Μουσείο Ληξουρίου
ΧΡΟΝΟΣ : 17/10/ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκδήλωση αφορά την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισμικού
γίγνεσθαι της περιοχής μας και περιλαμβάνει:
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Ομιλία για τη συμβολή του Ληξουριώτη γιατρού Ιάκωβου Πυλαρινού (1659-1718) στην ανακάλυψη
του εμβολιασμού.
Ομιλία για την προσφορά στην επιστήμη των καταγομένων από την Παλική γιατρών.
Παρουσία μεγάλου τετράτομου Λευκώματος Ανατομίας (Ρώμη, 1801).
Έκθεση ιατρικών εργαλείων του Χαρ. Τυπάλδου Ιακωβάτου (1810-1885). H εκδήλωση θα λάβει χώρα
με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που επιβάλλει η θεματολογία, με τρόπο εύληπτο και στο κοινό
συνδυάζοντας την ανάδειξη των πολιτισμικών μας στοιχείων με την ψυχαγωγία, γεγονός που συνιστά
δέλεαρ και για τους νέους της περιοχής μας, τηρουμένης της νομοθεσίας για τον covid 19 την περίοδο
διενέργειας του γεγονότος.
ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίσουμε τα πρώτα βήματα της εμβολιαστικής μεθόδου και τη συμβολή του
Ληξουριώτη γιατρού Ι. Πυλαρινού καθώς και την προσφορά στην επιστήμη και στην περιοχή μας των
καταγόμενων από την Παλική γιατρών. Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας το εν λόγω θέμα
κρίνεται επίκαιρο και ουσιαστικό.
ΚΟΙΝΟ: Συμμετέχουν όλοι οι Κεφαλλονίτες και ιδιαίτερα οι νέοι που επιθυμούν να κοινωνήσουν τον
πολιτισμό μας. Δωρεάν συμμετοχή σε όποιον επιθυμεί να παραστεί.
ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.580,00 €, που αναλύεται
ως εξής:
Μετακίνηση-Διαμονή: 380,00 €
Φιλοξενία (Δείπνο): 300,00 €
Προσκλήσεις – Αφίσα - Πρόγραμμα: 500,00 €
Ηχητικά: 400,00 €
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 780,00 €
Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 780,00 €, που θα αφορά στις κάτωθι δαπάνες :
Μετακίνηση-Διαμονή ιθυνόντων εκδήλωσης: 380,00 €
Ηχητικά: 400,00 €
ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 800,00€ που θα αφορά :
Φιλοξενία (Δείπνο): 300,00 €
Προσκλήσεις – Αφίσα - Πρόγραμμα: 500,00 €
Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Κεντρική Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει όλο το στήσιμο της
εκδηλώσεως και την οργανωτική της επιμέλεια.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η δαπάνη αυτή είναι ουσιαστική για την υλοποίηση της εκδηλώσεως, η οποία
συμβάλλει επί της ουσίας στην γνωριμία, εξοικείωση και δραστηριοποίηση σε θέματα που άπτονται
της παράδοσης και του πολιτισμού μας για τους νέους αλλά και τις οικογένειες του νησιού μας. Οι
δαπάνες για τη οργανωτική ανάθεση και υλοποίηση του γεγονότος, συνδέονται με το γεγονός και
κρίνονται απαραίτητες για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ενώ συνάδουν και προωθούν τον
σκοπό της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώνεται με Φορέα της εδαφικής μας Περιφερειακής
Ενότητας. Περαιτέρω ανάλυση και λεπτομερείς διευκρινήσεις για το είδος της ανωτέρω δαπάνης, θα
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δοθούν απευθείας στην οικονομική επιτροπή από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Κ.,
τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και του προσήκοντος μέτρου.
Επισημαίνεται: Με ευθύνη του συνδιοργανωτή, θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων
αποφυγής μετάδοσης του κορωναϊού covid-19, όπως αυτά προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές
οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιου είδους δρώμενων και ειδικότερα όπως αυτά καθορίζονται
από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ως προς την ασφαλή διεξαγωγή ακροαμάτων, θεαμάτων
και παραστάσεων σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.
ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ζητείται η συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΚ με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα (780,00 €) που αφορά στις
κάτωθι δαπάνες
Μετακίνηση-Διαμονή ιθυνόντων εκδήλωσης: 380,00 €
Ηχητικά: 400,00 €
Το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό (780,00 €) μπορεί να διατεθεί αφού:


Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος
2021 ανέρχεται σε 123.000,00 € Κ.Α.Ε 9899.04.021.002.001 Φορέας 04071.


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

εισηγήσεις προς πραγματοποίηση συνδιοργανώσεων με συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας
και καλύπτονται από το παραπάνω εγκριθέν ποσό, επαρκούν για την εν λόγω δαπάνη.
Κατόπιν αυτών
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τη Δημόσια
Κεντρική Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη με τίτλο «Ιστορικό των εμβολιασμών και προσφορά των γιατρών
της

Παλλικής»,

καλύπτοντας

το

ποσό

των

επτακοσίων

ογδόντα

ευρώ

(780,00

€)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή με
την τήρηση της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ, ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ
ΚΑΘ ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ, ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ
ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
Πιεξ.: Θ. Κιάδεο Μφξθεο
Σαρ. Δηεχζπλζε: 21εο Μαΐνπ, Δηνηθεηήξην
Σ.Κ.: 29100
Σει.: 2695060348
Email: tmtap.zak@pin.gov.gr

Ζάκσνθος, 24 - 09 - 2021
Αρ. Πρωη.: 75139/13014

ΠΡΟ: Γεληθή Δηεχζπλζε
Δηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ &
Πιεξνθνξηθήο
Δηεχζπλζε Δηνίθεζεο
Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
Π.Θ.Ν.

ΚΟΘΝ: ζσνεδρίοσ
Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη
Π.Ε.Ζ. και
ΘΕΜΑ: Έγκριζη ζσνδιοργάνωζης διαδικησακού
με ηίηλο: «Σα Επηάνηζα
ηο 1821» (Γεγονόηα – Πρόζωπα – Γραθές) ηην 29η & 30η Οκηώβρη 2021.
1.ΕΘΗΓΗΗ
Σν ΜΟΤΕΘΟ ΟΛΩΜΟΤ & ΕΠΘΦΑΝΩΝ ΖΑΚΤΝΘΘΩΝ Α.. κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ δεηά ηε
ζπκκεηνρή ηεο Π.Ε. Ζαθχλζνπ γηα ζπλδηνξγάλσζε, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1.1 ΣΘΣΛΟ: : «Σα Επηάνηζα και ηο 1821» (Γεγονόηα – Πρόζωπα –Γραθές).
1.2 ΣΟΠΟ: Μοσζείο ολωμού και Επιθανών Ζακσνθίων Α..
1.3 ΥΡΟΝΟ: 28η και 29η Οκηωβρίοσ 2021.
1.4 ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ: ην ζπλέδξην πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο,
ζα ζπκκεηάζρνπλ δεθαέμη (16) αλαγλσξηζκέλνη εξεπλεηέο, ηζηνξηθνί, θηιφινγνη, ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο,
ζπληεξεηέο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ, πνπ ζα θσηίζνπλ δηεπηζηεκνληθά απηή ηελ πεξίνδν ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο. Θα αλαπηπρζνχλ νη παξαθάησ ελφηεηεο:
α) «Φιλική Εταιρεία και Επτάνησα»,
β) «Σολωμός-Κάλβος-Φώσκολος»
γ) «Η πολιτική-κοινωνική-πολιτιστική κατάσταση στα Ιόνια Νησιά κατά την Επανάσταση»
δ) «Η Ελληνική Επανάσταση στην Τέτνη»
ε) «Η Ιστοριογραυία για την Επανάσταση»
ζη) «Η σσμβολή των νησιών τοσ Ιονίοσ»
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 ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα
λνκνζεζία πεξί ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Επηθξάηεηαο.
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1.5 ΚΟΘΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην ζπλέδξην: Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Θνλίσλ Νήζσλ
θαη ζε φιε ηελ Ειιάδα, ΔΩΡΕΑΝ.
1.6 ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ
ελληαθνζίσλ πελήληα δχν Επξψ (12.952,00€), κε Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο εμήο:
- Έθδνζε πξαθηηθψλ: έμη ρηιηάδεο Επξψ (6.000,00 €).
- Γξαθηζηηθή επηκέιεηα: πεληαθφζηα Επξψ (500,00 €).
- Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: πεληαθφζηα Επξψ (500,00€).
- Δηαδηθηπαθή θάιπςε ζπλεδξίνπ: πέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα δχν Επξψ (5.952,00 €),
ΤΝΟΛΟ: Δώδεκα τιλιάδες εννιακόζια πενήνηα δύο Εσρώ (12.952,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
1.7 ΕΘΔΟ ΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ ασηής:
- Δηαδηθηπαθή θάιπςε ζπλεδξίνπ: πέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα δχν Επξψ (5.952,00 €),
ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ: Πένηε τιλιάδες εννιακοζίων πενήνηα δύο Εσρώ (5.952,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
1.8 ΤΠΟΛΟΘΠΟ ΠΟΟ ΤΝΕΔΡΘΟΤ: επηά τιλιάδες Εσρώ (7.000,00€)
2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΘΣΗΜΑΣΟ
2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ: Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη
παξαθάησ ελφηεηεο:
ηελ 1ε ελφηεηα («Φιλική Εταιρεία και Επτάνησα»), ζα εμεηαζηεί ε δξάζε ησλ κειψλ ηεο
Φηιηθήο Εηαηξείαο θαηά ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα θαη ζα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ Δηνλπζίνπ Ρψκα
ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ησλ Ειιήλσλ.
ηε 2ε ελφηεηα («Σολωμός-Κάλβος-Φώσκολος»), ζα θσηηζηεί ν ξφινο ηνπ Δηνλπζίνπ νισκνχ
σο εθθξαζηή ηνπ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο ησλ Ειιήλσλ, ζα κειεηεζεί ε ζρέζε ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ κε
ηελ Επαλάζηαζε ηνπ 1821, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ Οχγθν Φψζθνιν κε ηνπο άιινπο δχν Πνηεηέο κέζα
απφ ην πξίζκα ηεο επίδξαζήο ηνπ ζην έξγν ηνπο.
ηελ 3ε ελφηεηα («Η πολιτική-κοινωνική-πολιτιστική κατάσταση στα Ιόνια Νησιά κατά την
Επανάσταση»), ζα παξνπζηαζηεί ε απήρεζε ηεο Ειιεληθήο Επαλάζηαζεο ζηνλ Θφλην ρψξν θαη θφζκν
θαη ζα εμεηαζηνχλ ε ζρέζε ηεο Αγγιηθήο «Πξνζηαζίαο» κε ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηελ πεξίνδν 18141830 θαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηα Νεζηά απηή ηελ πεξίνδν.
ηελ 4ε ελφηεηα («Η Ελληνική Επανάσταση στην Τέτνη»), ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν Επηαλήζηνη θαιιηηέρλεο (δσγξάθνη-ραξάθηεο-γιχπηεο), εκπλεχζηεθαλ απφ ηελ Ειιεληθή
Επαλάζηαζε.
ηελ 5ε ελφηεηα («Η Ιστοριογραυία για την Επανάσταση»), ζα γίλεη θαηαγξαθή θαη
αμηνιφγεζε ηεο εξγνγξαθίαο-βηβιηνγξαθίαο επηαλήζησλ ηζηνξηνγξάθσλ γηα ην 1821, φπσο ν
Παλαγηψηεο Υηψηεο, ν Λεσλίδαο Υ. Ζψεο, ν ππξίδσλ Δεβηάδεο θαη ν Νηίλνο Κνλφκνο, θαη
ηελ 6ε ελφηεηα («Η σσμβολή των νησιών τοσ Ιονίοσ»), ζα κειεηεζεί ε ζπκβνιή ησλ Νεζηψλ
ζηνλ αγψλα θαηά ησλ Σνχξθσλ.
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Μέζσ απηήο ηεο δξάζεο, κε αθνξκή ηελ επέηεην ησλ 200 εηψλ απφ ηελ Ειιεληθή Επαλάζηαζε,
θσηίδνληαη πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Ζαθχλζνπ, ησλ Επηαλήζσλ θαη ηνπ Ειιεληθνχ Έζλνπο γεληθφηεξα,
ελψ αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ, ηα κέιε ηεο Φηιηθήο Εηαηξείαο, νη επηθαλείο Ζαθχλζηνη
πνηεηέο (νισκφο – Κάιβνο θαη Φψζθνινο) αιιά θαη ηεο Αγγιηθήο πξνζηαζίαο. Αλαδεηθλχεηαη επίζεο
ν ηξφπνο πνπ ε Ειιεληθή Επαλάζηαζε επεξέαζε κεηέπεηηα Επηαλήζηνπο θαιιηηέρλεο λα γξάςνπλ γηα
απηή.
Πξνάγνληαη ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Ννκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπεη 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.
2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Η αηηνχκελε δαπάλε ησλ πένηε τιλιάδων εννιακοζίων πενήνηα δύο Εσρώ
(5.952,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α. κπνξεί λα δηαηεζεί αθνχ ην ζπλνιηθφ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Ε. Ζαθχλζνπ, γηα δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, γηα ην έηνο
ζηνλ Κ.Α.Ε.: 9899.03.021.001.001 και Φορέα: 03.071.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
Ειζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Ε. Ζαθχλζνπ ζηε ζσνδιοργάνωζη, με ηο Μοσζείο ολωμού &
Επιθανών Ζακσνθίων Α.., διαδικησακού ζσνεδρίοσ, με ηίηλο: «Σα Επηάνηζα και ηο 1821»
(Γεγονόηα – Πρόζωπα – Γραθές), ζηις 29 & 30 Οκηώβρη 2021., κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πένηε
τιλιάδων εννιακοζίων πενήνηα δύο Εσρώ (5.952,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α. Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο
πίζησζεο ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο,
θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο.
Ο αλαπι. Πξντζηάκελνο

Η Πξντζηακέλε Δ/λζεο

O Γελ. Δ/ληεο

Σκήκαηνο

Θσάλλεο Κιάδεο Μφξθεο

Σαηηάλα Παληειηνχ

Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο

Η ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΠΡΟ:
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Κέρκσρα, 24 / 09/ 2021
Αριθμ.Πρφη.: οικ. 75426/30662
Δ/νζη Διοίκηζης
Σμήμα σλλογικών Οργάνφν
( Περιθερειακό σμβούλιο )

Σαρ.Γ/λζε
:.ακάξα 13
Σ.Κ.
:49100
Σειέθσλν
:2661362330
Fax
:2661362336
E-mail : j.grammenos @pin.gov.gr
Θέμα: Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ - Π.Δ. Κέξθπξαο
κε ηνλ ζχιινγν κε ηελ επσλπκία “ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ NYΜΦΩΝ”
ΕΙΗΓΗΗ
Σν ζέκα εηζάγεηαη γηα έγθξηζε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Π.Ι.Ν.
ΑΙΣΗΜΑ
Με ηελ απφ 16-9-2021 αίηεζή ηνπ ν χιινγνο κε ηελ επσλπκία ¨ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΝΤΜΦΩΝ ¨
δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΙΝ - ΠΔ Κέξθπξαο ζηελ πνιηηηζηηθή ηνπ εθδήισζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ην Ν. 3852/10 ζη. Η αξηζκ. 15 θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Ι.Ν.
ΦΔΚ 4083/η.Β΄/23-11-2017 άξζξν 11 παξ 3 ζη β, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
ΣΙΣΛΟ : ΑΦΙΔΡΩΜΑ ΣΟΝ ΜΙΚΗ ΘΔΟΓΩΡΑΚΗ
ΣΟΠΟ : ΝΤΜΦΔ
ΥΡΟΝΟ : 16 Οθησβξίνπ 2021.
ΚΟΙΝΟ: Απεπζχλεηαη ζε Μνπζηθφθηινπο Κεξθπξαίνπο θαη επηζθέπηεο.
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αθηέξσκα ζηνλ κεγάιν κνπζηθνζπλζέηε Μίθε Θενδσξάθε κε
ηελ ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θαιιηηερλψλ.
ΚΟΠΟ : Απφδνζε ηηκήο ζηνλ Μίθε Θενδσξάθε.
ΚΟΣΟ : Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ
επξψ (9.000,00€) πνπ αλαιχεηαη σο εμήο :
ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ 1.984,00€
ΗΥΗΣΙΚΑ – ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 5.000,00€
ΔΞΟΓΑ ΜΟΤΙΚΗ 2.016,00€
ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ & ΚΟΣΟ ΑΤΣΗ : 3.500,00€
γηα

Ηρεηηθά – Φσηηζηηθά ζπζηήκαηα 3.500,00 €

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ : Με επζχλε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ Νπκθψλ :
1. Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνχ,
φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή
ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο.
2. Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε.
Καηόπιν ασηών και λαμβάνονηας σπόυη:
1. Σν χςνο ηεο εμαζθαιηζκέλεο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021
2. Σηο αλάγθεο ζπλδηνξγάλσζεο θαη κε άιινπο θνξείο γηα ην έηνο 2021, κε ζθνπφ ηελ
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο,

3. Σελ αλαγθαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δαπαλψλ κε ηελ πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ –
αζιεηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
ππάξρνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε.
4. Tα έσο ηψξα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ φκνησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ
ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ επηβαιιφκελνπ, απφ ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο,
πξνζήθνληνο κέηξνπ.
Ειζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ Κέξθπξα ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2021 κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Νπκθψλ, ζηα πιαίζηα
ηνπ Μνπζηθνχ Αθηεξψκαηνο
κε ην πνζφ ησλ ηριών τιλιάδφν πενηακοζίφν εσρώ
(3.500,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο
ηνπ πνζνχ απηνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λφκηκεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίαο.

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ
IONΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ
Ταρ. Γηεύζπλζε: Σακάξα 13, Κέξθπξα
Τ.Κ.: 49100
Τει.: 2661362330, 62331
Email: dnsi_tourismou@pin.gov.gr

Κέρκσρα, 24-09-2021
Αρ. Πρωη.: οικ. 75453/30678

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεύζπλζε
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ &
Πιεξνθνξηθήο
Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο
Τκήκα Σπιινγηθώλ Οξγάλσλ
Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην
Π.Η.Ν.

ΘΔΜΑ: Εκδήλωζη για ηην επέηειο ηων 450 τρόνων από ηην Νασματία ηης Νασπάκηοσ
(7-10-1571), ζηις 11 Οκηωβρίοσ 2021 ζηην Κέρκσρα.

ΕΙΗΓΗΗ
«Το θέμα ειζάγεηαι για έγκριζη από ηο Περιθερειακό Σσμβούλιο»

ΑΙΣΗΜΑ
Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο γηα δηελέξγεηα εθδειώζεσλ
ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (άρθρο 186 νόμοσ 3852/2010 ΦΕΚ ηεύτος Α’ 87 Νέα Αρτιηεκηονική
ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης) ήηνη
εζληθήο εκβέιεηαο, ζα ηηκήζεη ηελ ηζηνξηθή επέηεην ηεο Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ κε ην
ηζηνξηθό πεξηερόκελό ηεο, δξάζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ησλ
Ηνλίσλ Νήζσλ. Σηόρνο είλαη:

-

Να θαζηεξσζεί ην ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο Ναπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ σο «πεξηθεξεηαθήο»
γηνξηήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ εηο κλήκε ησλ πεζόλησλ Δπηαλεζίσλ πνπ είραλ
ζπκκεηάζρεη ζηελ κεγάιε λαπκαρία κε ηα πινία θαη πιεξώκαηα. Ζ Ναπκαρία ηεο
Ναππάθηνπ ή Battaglia di Lepanto έιαβε ρώξα ζην Ηόλην Πέιαγνο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο Δρηλάδεο Νήζνπο (νιόθιεξνο ν ζαιάζζηνο θόιπνο νλνκαδόηαλ από ηνπο Δλεηνύο
«θόιπνο ηεο Ναππάθηνπ») ζηηο 7-10-1571. Οη ελσκέλνη ζηόινη ηεο Γύζεο (ηεο Ηζπαλίαο,
Βελεηίαο, Γέλνπαο, ησλ ηππνηώλ ηεο Μάιηαο ησλ Γνπθάησλ Σαβνηαο, Οπξκπίλν, ηνπ
κεγάινπ Γνπθάηνπ ηεο Τνζθάλεο θαη ηνπ ζηόινπ ηνπ Πάπα Πίνπ ηνπ Δ΄ κε ηελ
νλνκαζία Lega Santa κηθ: Ηεξή Έλσζε) ζπζπεηξώζεθαλ θαηά ηεο θαηαθηεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ Μσακεζαλώλ ζηελ Μεζόγεην θαη ε λίθε ζηεθάλσζε ηα όπια ηεο
δπηηθήο ζπκκαρίαο. Θεσξήζεθε έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ 16νπ
αηώλα: « ε πην κεγαιόπξεπε ζηηγκή πνπ γλώξηζαλ νη πεξαζκέλνη ή ηνύηνη νη ζεκεξηλνί
θαηξνί ή πνπ ζα δνύλε νη κειινύκελνη» ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα Μηγθέι ληε
Θεξβάληεο πνπ πνιέκεζε ζηελ λαπκαρία.

-

Να αλαδείμεη ηνλ άξξεθην ηζηνξηθό δεζκό θαη ηνλ ξόιν ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ
λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ. Αθελόο γηαηί ε λαπκαρία έγηλε ζηελ είζνδν ηνπ Παηξατθνύ
θόιπνπ, λόηηα ησλ Δρηλάδσλ λήζσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην Ηόλην Πέιαγνο ζηηο εθβνιέο ηνπ
Αρειώνπ θαη αθεηέξνπ γηαηί ζε απηήλ, ζην πιεπξό ηεο Ηεξήο ΄Δλσζεο ή Lega Santa (ηνπ
ζηόινπ ησλ ρξηζηηαληθώλ δπλάκεσλ) ζπκκεηείραλ 12 ειιεληθέο γαιέξεο από ηελ
Κέξθπξα, Κεθαινληά θαη Εάθπλζν θαη πνιινί επηαλήζηνη αγσλίζηεθαλ θαη ζπζηάζηεθαλ
καξηπξηθά.

-

Να ηνλίζεη όηη ν ιόγνο πνπ ε λαπκαρία έιαβε ρώξα ήηαλ ε ππεξάζπηζε ησλ αμηώλ ηνπ
δπηηθνύ πνιηηηζκνύ ελάληηα ζηνλ νζσκαληθό επεθηαηηζκό, ε λίθε ησλ ζπκκαρηθώλ
δπλάκεσλ ηεο Γύζεο απνηέιεζε θξαγκό ζηα επεθηαηηθά ζρέδηα (εδαθηθή, εκπνξηθή θαη
ζξεζθεπηηθή απεηιή) ησλ Οζσκαλώλ ζηα Ηόληα Νεζηά θαη ζηελ Δπξώπε, αλαπηέξσζε ην
εζηθό ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ, ηνπο έδσζε ειπίδεο θαη ήηαλ ε αθεηεξία κηαο ζεηξάο
επαλαζηαηηθώλ θαη απειεπζεξσηηθώλ ελεξγεηώλ ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ.

-

Να επηζεκάλεη όηη ηα Ηόληα Νεζηά ζπκκεηείραλ ζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο όισλ
ησλ επνρώλ, ηόζν γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζθαθώλ πνπ ελεπιάθεζαλ όζν θαη γηα ηελ ηαθηηθή
πνπ εθαξκόζηεθε αιιά θαη γηα ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο πνπ
επεξέαζε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ηόπνπ καο αιιά θαη ηεο Δπξώπεο.

-

Να αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο λαπκαρίαο ηεο Ναππάθηνπ ε νπνία απνηειεί έλα ζπνπδαίν
νξόζεκν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Δπηαλήζηνπο, Αθξίηεο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, αθνύ
αλέδεημε ηνπο παηξησηηθνύο αγώλεο κε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαληηθή θαη εξσηθή ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε λαπκαρία.

-

Να ηνλίζεη ηελ θνηλή ηζηνξηθή πνξεία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηνπο θνηλνύο αγώλεο ηνπο
γηα θνηλέο αμίεο.
Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ πξνγξακκαηίδεη εθδειώζεηο ζηελ Κέξθπξα ζηηο 11-102021 κε ζέκα ηελ ηζηνξηθή ζπκκεηνρή ησλ Δπηαλεζίσλ ζηελ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ
πνπ έιαβε ρώξα ζην Ηόλην Πέιαγνο ( 7-10-1571).
Πξνζθεθιεκέλνη ζηηο εθδειώζεηο είλαη: Οη πξέζβεηο ηεο Απζηξίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο
Ηηαιία, ηεο Μάιηαο θαη ηνπ Βαηηθαλό, νη πξόμελνη ησλ ρσξώλ απηώλ ζηα Ηόληα θαη νη
ζηξαηησηηθνί αθόινπζνη, ν πξόεδξνο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Θεξβάληεο. Αληηπξνζσπείεο από
ηελ Κξήηε θαη ηελ Ναύπαθην.

Οη εθδειώζεηο πεξηιακβάλνπλ: Γνμνινγία ζηελ Η. Μεηξόπνιε Κέξθπξαο, θαηάζεζε
ζηεθάλσλ, πξνβνιή ληνθηκαληέξ ζηελ Ηόλην Αθαδεκία θαη επίζεκν δείπλν.
Ζ αλαγθαηόηεηα παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο θαη δηελέξγεηαο εθδειώζεσλ γηα ηνλ ελ
ιόγσ ζθνπό ζηα Νεζηά καο, κε ηδηαίηεξε αθνξκή θέηνο ηελ επέηεην ησλ 450 ρξόλσλ από ηελ
ηζηνξηθή Ναπκαρία, θαζίζηαηαη θαηαλνεηή θαη απαξαίηεηε.

-

ΚΟΣΟ: Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηηο εθδειώζεηο αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα έμη επξώ θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηώλ ( 8.536,39 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Γηα ην ζθνπό ηεο δηνξγάλσζεο, απαηηνύληαη νη θάησζη δαπάλεο
πνπ ζεσξνύληαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο παξάιιειεο εθδειώζεηο πνπ ηελ ζπληζηνύλ
θαη ππεξεηνύλ ηελ άξηηα θαη επηηπρή πινπνίεζή ηεο. Σπγθεθξηκέλα:
 Δθδήισζε 11 Οθησβξίνπ 2021 ζηελ Ηόλην Αθαδεκία, Κέξθπξα, ζε ζπλεξγαζία κε
ην Ηόλην Παλεπηζηήκην, ώξα πξνζέιεπζεο 17.45 θαη ώξα έλαξμεο 18.00.
- Σηνιηζκόο, ινπινύδηα 583,00 € επηπιένλ ΦΠΑ 13%
- Σηνιηζκόο 1 κπάλεξ 75,00€ επηπιένλ ΦΠΑ 24%
Τερλνινγηθή εγθαηάζηαζε, live streaming, πξνζθνξά Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.

-

Δπίζεκν Γείπλν γηα 40 άηνκα, 50,00 € ην άηνκν. Φαγεηό 1.238,94€ επηπιένλ ΦΠΑ 13%.
Πνηά 483,87 € επηπιένλ ΦΠΑ 24%.
Μεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην ησλ πξνζθεθιεκέλσλ, όπσο θαη επίζθεςε ζε
ρώξνπο εθδειώζεσλ θαη κεηαθίλεζε γηα δείπλν, άλεπ θόζηνπο.
Αλακλεζηηθά θαη ελεκεξσηηθά έληππα:

-

-30 Φόιληεξ A4 πνπ ζα πεξηέρνπλ αληίγξαθα ζε DVD ηνπ ληνθηκαληέξ
-30 Φόιληεξ γηα dvd
-10 Πξόγξακκα εθδήισζεο Α4
-10 αθίζεο εθδήισζεο ηππσκέλεο
-Πξόζθιεζε (ειεθηξνληθή καθέηα)
-Αγνξά ςεθηαθνύ αληηγξάθνπ πίλαθα λαπκαρίαο Ναππάθηνπ

Σπλνιηθό θόζηνο 1.145,00€ επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%, 1.419,80 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
22 δίζθνη από αιπαθά κε δηάκεηξν 20 εθαηνζηά θαη θόζηνο 3.520,00 € επηπιένλ ΦΠΑ 24%
ζηξνγγπινί κε θόλην ηα εκβιήκαηα ησλ Δπηαλήζσλ θαη ζην θέληξν ην κήλπκα ηεο επεηείνπ
ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθεηαη Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.
ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: Οη δαπάλεο απηέο είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
εθδειώζεσλ θαη ηελ εθπξνζώπεζή καο, ζε έλα γεγνλόο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία
ησλ Δπηαλήζσλ θαη ηεο παηξίδαο καο θαη ιίαλ ηηκεηηθό γηα ηελ Πεξηθέξεηα. Όιεο νη σο άλσ
δαπάλεο ζπλάδνπλ θαη πξνσζνύλ ηνλ ζθνπό ηεο Πεξηθέξεηάο καο σο πξνο ηελ δηαηήξεζε θαη
αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη ζπκθσλνύλ κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο : ΝΟΜΟΣ 3852/2010 - ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010, εδάθην 13. Οη δαπάλεο δε, δελ
ππεξβαίλνπλ ηα εύινγα όξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο
νηθνλνκηθόηεηαο, ελ όςεη ησλ ζπλζεθώλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη
ιεπηνκεξείο δηεπθξηλίζεηο ζα δνζνύλ απεπζείαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Δπηζεκαίλεηαη: Με επζύλε ησλ δηνξγαλσηώλ (Π.Η.Ν.), ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλατνύ covid-19, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο
ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλαπιηώλ θαη εηδηθόηεξα
όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία σο πξνο ηελ αζθαιή,
κεηαθίλεζε αιιά θαη δηεμαγσγή αθξνακάησλ, ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ ζε θιεηζηνύο θαη
αλνηρηνύο ρώξνπο θαη ηνπο θαλόλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο,
δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο,
πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνύ COVID-19.
Καηόπηλ απηώλ
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
Τελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα έμη επξώ
θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηώλ (8.536,39 €) από ηελ Π.Η.Ν. κε ζθνπό ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ
ηελ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο επεηείνπ ησλ 450
ρξόλσλ από ηελ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ (7-10-1571), ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2021 ζηελ
Κέξθπξα, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ. Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνύ απηνύ, ζα
γίλεη από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπησζε,
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ, ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ
ΚΑΘ ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ, ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ
ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ
Ταρ. Δηεύζπλζε: Σακάξα 13, Κέξθπξα
Τ.Κ.: 49100
Τει.: 2661362330, 62331
Email: dnsi_tourismou@pin.gov.gr

Κέρκσρα, 24-09-2021
Αρ. Πρωη.: οικ. 75465/30682

ΠΡΟ: Γεληθή Δηεύζπλζε
Δηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ &
Πιεξνθνξηθήο
Δηεύζπλζε Δηνίθεζεο
Τκήκα Σπιινγηθώλ Οξγάλσλ
Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην
Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ: σμμεηοτή ηης Περιθέρειας Θονίων Νήζων ζηις εκδηλώζεις ηοσ Δήμοσ
Γραθείο
Ανηιπεριθερειάρτη
Π.Ε.Ζ.
Νασπάκηοσ για ηην επέηειο ηων 450 τρόνων από ηην ΚΟΘΝ:
Νασματία
ηης Νασπάκηοσ
(7-101571).
ΕΘΗΓΗΗ
«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιυερειακό Συμβούλιο»
ΑΘΣΗΜΑ
Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ έρεη πξνζθιεζεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο ηνπ Δήκνπ
Ναππάθηνπ κε απνζηνιή κνπζηθνύ ηκήκαηνο ηεο Φηιαξκνληθήο Μάληδαξνο, 40 αηόκσλ, ζηηο
8/10/2021.
Η ζπκκεηνρή ηεο έρεη πξνβιεθζεί ζην επίζεκν πξόγξακκα ηεο επεηείνπ ησλ 450 ρξόλσλ κε
ηελ παξνπζία ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο.
Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ ζα έρεη δηαθξηηή θαη ηηκεηηθή ζέζε ζην πιαίζην απηό κε ηελ
ζπκκεηνρή ηεο ίδηαο ηεο Πεξηθεξεηάξρε.
ΚΟΣΟ: Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε αλέξρεηαη
ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα ελλέα επξώ (3.759,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:

-

Δηακνλή 40 αηόκσλ πνζνύ 1.627,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Δηαηξνθή 46 αηόκσλ πνζνύ 2.132,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α
ΕΞΕΣΑΗ ΑΘΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ: Οη δαπάλεο απηέο είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ ζπκκεηνρή καο

ζε πνιηηηζηηθό επίπεδν ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε, ζε έλα γεγνλόο άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε
ηελ ηζηνξία ησλ Επηαλήζσλ θαη ηεο παηξίδαο καο θαη ιίαλ ηηκεηηθό γηα ηελ Πεξηθέξεηα, όπνπ
γηα πξώηε θνξά ζα αλαδείμεη ζηελ Ναύπαθην ηελ ζπκκεηνρή θαη ην ξόιν ηεο ζηε Ναπκαρία.
Σπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ δηαθύιαμε, εμνηθείσζε θαη πξνβνιή ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη

ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Όιεο νη σο άλσ δαπάλεο ζπλάδνπλ θαη πξνσζνύλ ηνλ
ζθνπό ηεο Πεξηθέξεηάο καο σο πξνο ηελ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη ζπκθσλνύλ κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο :ΝΟΜΟΣ 3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010, εδάθην 13. Οη δαπάλεο δε, δελ ππεξβαίλνπλ ηα εύινγα όξηα πνπ
δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ελ όςεη ησλ ζπλζεθώλ
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Καηόπηλ απηώλ
ΕΘΗΓΟΤΜΑΣΕ
Τελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα ελλέα
επξώ (3.759,00 €) από ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ κε ζθνπό ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ
ζπκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο επεηείνπ ησλ 450
ρξόλσλ από ηελ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ (7-10-1571), ζηηο 7 θαη 8 Οθησβξίνπ 2021 ζηε
Ναύπαθην, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ. Η έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνύ απηνύ, ζα
γίλεη από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπησζε,
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο.

Η ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ (Χ ΠΡΟ ΣΟ ΠΟΟ) 25-09-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ
Σαρ. Γηεύζπλζε: ακάξα 13, Κέξθπξα
Σ.Κ.: 49100
Σει.: 2661362330, 62331
Email: dnsi_tourismou@pin.gov.gr

Κέρκσρα, 24-09-2021
Αρ. Πρωη.: οικ. 75467/30684

ΠΡΟ: Γεληθή Γηεύζπλζε
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ &
Πιεξνθνξηθήο
Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο
Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην
Π.Η.Ν.

Θέμα: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν «Οραμαηιζμοί - Ιωάννης
Καποδίζηριας», κε ην Ινζηιηούηο Σέτνης και Πολιηιζμού Melody Spirit Institute ηελ Κπξηαθή 7 Ννεκβξίνπ
2021 ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Κέξθπξαο.
ΕΙΗΓΗΗ
Με ηελ αξηζκ. πξση. 74983/30512/23-09-2021 αίηεζε ην Ινζηιηούηο Σέτνης και Πολιηιζμού Melody
Spirit Institute δεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε δξάζεο – εθδήισζεο, κε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
1.1 ΣΙΣΛΟ: «Οραμαηιζμοί - Ιωάννης Καποδίζηριας»
1.2 ΣΟΠΟ: Γεκνηηθό Θέαηξν Κέξθπξαο
1.3 ΥΡΟΝΟ: Κπξηαθή 7 Ννεκβξίνπ 2021
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 190 ρξόλσλ από ηελ δνινθνλία ηνπ Ησάλλε
Καπνδίζηξηα, ε βξαβεπκέλε κνπζηθή παξάζηαζε ηνπ ζπλζέηε Γηώξγνπ Βνύθαλνπ, «Οξακαηηζκνί – Ησάλλεο
Καπνδίζηξηαο», παξνπζηάδεηαη ζην θνηλό γηα πξώηε θνξά, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Φηιαξκνληθήο Έλσζεο
Κέξθπξαο Η. Καπνδίζηξηαο. Ζ βξαβεπκέλε κνπζηθή παξάζηαζε ηνπ ζπλζέηε Γηώξγνπ Βνύθαλνπ «Οξακαηηζκνί –
Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» ζα παξνπζηαζηεί γηα πξώηε θνξά ζην Ηόλην θαη κάιηζηα ζηελ Κέξθπξα, κε ηνλ γλσζηό
εξκελεπηή Γεξάζηκν Αλδξεάην. Μαδί ηνπ ε ζνπξάλν Άληα Αζαλαζνπνύινπ θαη ν ηελόξνο Κώζηαο Σδέκνο.
Σελ ζθελνγξαθηθή επηκέιεηα έρεη ν Γεώξγηνο Σξηθθαιηώηεο. Σα αθεγεκαηηθά κέξε ηνπ έξγνπ ζα απνδνζνύλ από
ηνλ αγαπεκέλν εζνπνηό Κώζηα Αξδόγινπ θαη ηελ Υξύζα Ρώκα. Σν έξγν ζα παξνπζηαζηεί ζε νιόθιεξε ηελ
Διιάδα κε ηελ επθαηξία ησλ 190 ρξόλσλ από ηελ δνινθνλία ηνπ Κπβεξλήηε (1831 – 2021). Πξόθεηηαη γηα έλα
βξαβεπκέλν ζπκθσληθό πνίεκα (Βξαβείν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο), εκπλεπζκέλν από ηελ δσή ηνπ πξώηνπ
Κπβεξλήηε ηνπ έζλνπο καο, ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα ζε κνπζηθή Γηώξγνπ Βνύθαλνπ, πνίεζε Γεσξγίνπ
Κηζζνύδε θαη Ησάλλε Κνξλειάθε. Με ηξόπν ζαθή θαη γιαθπξό πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ θπβεξλήηε, θαζώο
θαη ηελ θινγεξή ηνπ αγάπε γηα ηελ παηξίδα θαη ηελ εθθιεζία.
Σν βξαβεπκέλν έξγν «Οξακαηηζκνί – Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», εξκελεύηεθε γηα πξώηε θνξά από ηελ πκθσληθή
Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ (2001) θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ Γελεύε ζην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ WWC κε ηε
πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηε δηάζεκε ηζειίζηξηα Nathalie Manser (2006), ζηελ Αίζνπζα
ηεο Παιαηάο Βνπιήο (2006), ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεσλ ηεο Ρσζηθήο Πξεζβείαο (2010), ζην Μέγαξν Μνπζηθήο
Αζελώλ (2015) κε ηελ Melody Chamber Orchestra. Έρεη εξκελεπηεί επίζεο, από ηελ Διβεηηθή πκθσληθή
Οξρήζηξα Crescendo από ηελ Επξίρε (2013) θαη ηε πκθσληθή νξρήζηξα Johann Sebastian Bach ηεο Λεηςίαο
(2015). Tν 2010 θαη ην 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν εθδόζεηο ηνπ έξγνπ ζε CD κε best seller ζηηο πσιήζεηο ηνπ

1.4 θνπόο ηνπ Ινζηιηούηοσ Σέτνης και Πολιηιζμού Melody Spirit Institute, είλαη:
Σν Melody Spirit μεθίλεζε ηα πξώηα βήκαηα γηα λα ζρεκαηίζεη κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή θαιιηηερληθή θαη
πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κε γλσζηνύο θαιιηηέρλεο θαη πξνζσπηθόηεηεο από ηνλ θόζκν ηεο ηέρλεο. Σόηε ε ηέρλε
ήηαλ όινη θίινη θαη ζπλάδειθνη, πήξαλ πξνζσπηθόηεηα θαη έθθξαζε σο Melody Spirit Institute σο κε
θεξδνζθνπηθή εηαηξεία. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνρεύνπκε ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ,
ζηελ πξνζθνξά πξνηάζεσλ πνπ καο αθνξνύλ όινπο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηδεώλ ηνπο θαη ηεο νκνξθηάο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο παγθνζκίσο.
ηόρνο ηνπ "Melody Spirit Institute", είλαη λα παξέρεη αθξνάζεηο θαη εθδειώζεηο πςειήο θαιιηηερληθήο
πνηόηεηαο θαη αηζζεηηθήο. ε κηα επνρή όπνπ ε πνηόηεηα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο δσήο, ην Ηλζηηηνύην αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηνλ πνιηηηζκό.
Σν όξακά Πνηόηεηα ζηελ ηέρλε - Αηζζεηηθή ζηελ θαζεκεξηλή δσή - Γηαρξνληθή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία πκκεηνρή ζηε θαληαζία θαη ηελ έθθξαζε - Καιιηηερληθή δξάζε θαη λένη νξίδνληεο θνηλσθειή εξγαζία - Σαμίδη
ζηελ νκνξθηά ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηελ απζεληηθόηεηα ηεο παξάδνζήο καο.
Με επζύλε ηνπ Ινζηιηούηοσ Σέτνης και Πολιηιζμού Melody Spirit Institute ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ covid-19, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρύνπζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή εθδειώζεσλ θαη εηδηθόηεξα, όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηηο
ζρεηηθέο ηζρύνπζεο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο κε ζέκα «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο
από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο», θαζώο θαη θάζε
ζρεηηθό - ζε ηζρύ - έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινύο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ,
ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ».
ΚΟΙΝΟ ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε δξάζε: Σν ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ζε όιε ηελ
Διιάδα, ΔΧΡΕΑΝ.
ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δεκαοκηώ τιλιάδων εσρώ
Εσρώ (18.000,00 €), με Φ.Π.Α., πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:
- Έληππν πιηθό: ηξηαθνζίσλ πελήληα επξώ (350,00 €)
-Δπηθνηλσλία: ρίιηα επξώ (1.000,00 €)
-Φηινμελία: ηεηξαθόζηα επξώ (400,00 €)
-Μεηαθνξά: νθηαθόζηα επξώ (800,00 €)
-Ήρνο: ηεηξαθόζηα πελήληα επξώ (450,00 €)
-Ακνηβέο Καιιηηερλώλ: πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000,00€)
-Οξγάλσζε Παξαγσγήο: δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000,00 €)
-Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα: ρίιηα επξώ (1.000,00 €)
-Ακνηβέο Γεκηνπξγώλ: πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000,00 €)
-Video – Ζρνγξάθεζε studio- κνληάδ: δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000,00 €)
ΔΗΓΟ ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ θαη ΚΟΣΟ απηήο:
-Έληππν πιηθό: ηξηαθόζηα πελήληα επξώ (350,00 €)
-Δπηθνηλσλία: ρίιηα επξώ (1.000,00 €)
-Φηινμελία: ηεηξαθόζηα επξώ (400,00 €)
-Μεηαθνξά: νθηαθόζηα επξώ (800,00 €)
-Ήρνο: ηεηξαθόζηα πελήληα επξώ (450,00 €)
-Video – Ζρνγξάθεζε studio - κνληάδ: δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000,00 €)
ΤΝΟΛΟ: πένηε τιλιάδες εσρώ (5.000,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
1.6. ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: Δέκα τιλιάδες εσρώ (13.000,00€) ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
-Οξγάλσζε Παξαγσγήο: δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000,00 €)
- Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα: ρίιηα επξώ (1.000,00 €)
- Ακνηβέο Γεκηνπξγώλ: πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000,00 €)
- Ακνηβή Γεκηνπξγώλ: πέληε ρηιηάδεο επξώ (5.000,00 €)
2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ: Ζ ελ ιόγσ δξάζε – εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάησ από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
πνπ δεκηνπξγεί ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ λένπ θνξνλντνύ, θαη κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε
πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα εθάζηνηε έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, κε ζέκα
«Οδεγίεο αζθαινύο δηεμαγσγήο αθξνακάησλ, ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ», κε επζύλε ηνπ Ινζηιηούηο Σέτνης
και Πολιηιζμού Melody Spirit Institute.
Ζ δαπάλε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο – εθδήισζεο, ζπλδηνξγαλώλεηαη
κε πνιηηηζηηθό θνξέα ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ησλ

190 εηώλ από ηελ δνινθνλία ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Ωο κηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηάδνζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο
θαη ππεξεθάλεηαο, κέζα από ηελ αλάδεημε θαη ηελ ππελζύκηζε ησλ γεγνλόησλ πνπ ζεκάδεςαλ αλεμίηεια ηελ
ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Πξνάγεη ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Ννκνύ ελώ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθώλ
ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηόπνπ καο, ρσξίο σζηόζν λα ππεξβαίλνπλ ηα εύινγα όξηα πνπ δηαγξάθνληαη
κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ελ όςεη ησλ ζπλζεθώλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
2.2. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ
Σν Ηλζηηηνύην Σέρλεο & Πνιηηηζκνύ Μεισδία Πλεύκα, ζπκβάιεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ
ηέρλε κέζσ κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ όπσο:
Μνπζηθά ζύλνια
1. Οξρήζηξα δσκαηίνπ Melody 2. πκθσληθή νξρήζηξα Melody 3. Melody Voices 4. Παξαδνζηαθή νκάδα
"melodeon" 5. Βπδαληηλή ρνξσδία "Eastern State" 6 Κνπαξηέην Melody Spirit 7. Ethnic Spirit Band 8. Jazz Band
of Melody.
Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο The Quarterly Journal «MS Art Paper» - Ζ εβδνκαδηαία ξαδηνθσληθή εθπνκπή «ειίδεο
Πνιηηηζκνύ» - Με παξαγσγέο θαη εθδόζεηο - Με ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα γηα ηνλ πνιηηηζκό - Με δηνξγάλσζε
εθδειώζεσλ θαη ζπλαπιηώλ - ε ζπλεξγαζία κε άιια πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα, κνπζεία, ηδξύκαηα, θξαηηθά θαη
δεκνηηθά Πξαθηνξεία - Φέξλνληαο όιεο ηηο κνξθέο έθθξαζεο ηέρλεο όπσο Θέαηξν, Κηλεκαηνγξάθν, Βίληεν
Σέρλε, Υνξόο, Δηθαζηηθέο Σέρλεο θ.ιπ.
- Με ηε δεκηνπξγία ηεο Melody Spirit Gallery σο ηόπνπ πξνώζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο Φσηνγξαθίαο θαη ηεο
Εσγξαθηθήο. Σν Ηλζηηηνύην Σέρλεο & Πνιηηηζκνύ Melody Spirit, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ από ην 2.000
έσο ηώξα, έρεη κηα ζπλερή θαη επηηπρεκέλε πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζηε ρώξα καο θαη ζην εμσηεξηθό, θέξλνληαο
ηνλ ειιεληθό θαη επξσπατθό πνιηηηζκό.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,
Ειζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο – εθδήισζεο
«Οραμαηιζμοί - Ιωάννης Καποδίζηριας», κε ην Ινζηιηούηο Σέτνης και Πολιηιζμού Melody Spirit Institute,
ηελ Κπξηαθή 7 Ννεκβξίνπ 2021, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ πένηε τιλιάδων εσρώ (5.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
κε ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο.
πλεκκέλα:
Αίηεζε θνξέα
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ε
Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θα Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο
Γαιηαηζάηνο, είπε όηη ςεθίδνπλ θαηά αλαθνξηθά κε ηελ 7ε εηζήγεζε.
Δπηζήκαλε ηε κε απνζηνιή πξνζθιήζεσλ όισλ ησλ εθδειώζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ.
Σέινο ν θ. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο δήηεζε λα πξνζηεζεί ζηελ εηζήγεζε ε αθόινπζε
ξήζε « … εθ΄ όζνλ ηα ηδηαίηεξα εηζνδήκαηά κνπ δελ αξθνύλ δηα λα δήζσ, αξλνύκαη
λα αγγίμσ κέρξη νβνινύ ηα δεκόζηα ρξήκαηα, ελώ επξηζθόκεζα εηο ην κέζνλ
εξεηπίσλ θαη αλζξώπσλ βπζηζκέλσλ εηο εζράηελ πελίαλ».
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εγθξίλεη ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζηηο
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, σο νη εηζεγήζεηο.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ. Θεόδσξνπ Γαιηαηζάηνπ,
Αιέμαλδξνπ Μηραιά, ππξίδσλ Γαιηαηζάηνπ, Θεόδσξνπ Χαιηθηά, Κπξηάθνπ
ηακνύιε, Σειέκαρνπ Γαβαιά, Γηνλπζίνπ Μπάζηα, Αζαλάζηνπ Καξαΐζθνπ.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 139-21/25-9-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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