ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 24εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ηελ Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ
ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 146-24/22-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν
«ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΔΝΖ», κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθό Δμσξατζηηθό ύιινγν
«ΜΑΝΩΛΗΔ» ηελ 28ε Οθησβξίνπ 2021.
ήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 15:00
ζπλήιζαλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:
Presence.gov.gr, ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ
κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ
ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Ησαλλίλσλ θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82124/71/15-10-2021
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. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
9. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
10. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
21. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
2. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
5. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
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 ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ.
Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 3νπ ςεθίζκαηνο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο,
θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλδέζεθε ν
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή.
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:
1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΝΈΡΓΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ
ΠΔΡΗΦΈΡΔΗΑ ΗΟΝΊΩΝ ΝΉΩΝ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΚΑΗΡΗΚΏΝ
ΦΑΗΝΟΜΈΝΩΝ "ΑΘΖΝΆ" (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21),ΠΟΤ
ΈΠΛΖΞΑΝ ΣΑ ΗΝΗΑ ΝΖΗΆ.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Νηθόιανο
Μειηώηεο.
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε θαηεπείγνπζαο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο
έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε Θενκελία ηεο 14εο
Οθησβξίνπ 2021 θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ, θ.
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο.
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3o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δηζήγεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε
MIDDLE EAST ORGANIC NATURAL PRODUCTS DUBAI EXPO 2021, 6-8
Γεθεκβξίνπ 2021.
Δηζεγεηήο: Ο πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σνπξηζκνύ Παξαγσγήο θαη
Αλάπηπμεο , θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο.
4o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ - Π.Δ. Κέξθπξαο κε ηελ Αλαγλσζηηθή Δηαηξία Κέξθπξαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ.
5o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνύ ζην Νπδξί,
πνιενδνκηθή, ρξήζεσλ θαη θπθινθνξίαο εηλαη "θιεηδί" γηα βηώζηκε αλάπηπμε.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. Θεόδσξνο
Γαιηαηζάηνο.
6o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
7o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρύξσηεο πόιεηο,
εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανύ.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
8o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΠΑΡΑΛΗΔ Δ ΚΑΣΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ –ΣΑΟΛ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ ¨ θ. ηέθαλνο
ακνΐιεο.
Σέινο ηέζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ
ςεθίζκαηα:
Από ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξν
Γαιηαηζάην Α) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο
θαη Β) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαη
Από ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο
δξάζεο θαζηζηηθώλ νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην απνθάζηζε λα ζπδεηεζνύλ σο εληαίν ζέκα ην 1ν εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ην 7ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο
Παξαζθεπήο σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
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Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε
κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε.
Σν 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο.
Σν 8ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή σο ηαθηηθό ζέκα ζηελ
επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Π.Δ
Λεπθάδαο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο, ην νπνίν
ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ αββάηνπ.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ςεθίζκαηνο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην νπνίν ηέζεθε από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην
ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαζηζηηθώλ
νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 7ο Η.Δ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν
«ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΔΝΖ», κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθό Δμσξατζηηθό ύιινγν
«ΜΑΝΩΛΗΔ» ηελ 28ε Οθησβξίνπ 2021.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ θ.
Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΘΜΟΤ,ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ
& ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
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Θέμα: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν «ΚΡΑΣΑΜΔ
ΣΖ

ΦΛΟΓΑ

ΑΝΑΜΔΝΖ»,

κε

ηνλ

Δθπνιηηηζηηθφ

Δμσξατζηηθφ

χιινγν

«ΜΑΝΩΛΗΔ» ηελ 28η Οκηωβρίοσ 2021.
1. ΕΘΗΓΗΗ
Με

ηελ

αξηζκ.

πξση.

80358/13878/12-10-2021

αίηεζε

ν

Δθπνιηηηζηηθφο

Δμσξατζηηθφο χιινγνο «ΜΑΝΩΛΗΔ» δεηά ηελ ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηε
ζπλδηνξγάλσζε δξάζεο – εθδήισζεο, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1.1 ΣΘΣΛΟ: «ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΔΝΖ».
1.2 ΣΟΠΟ: ΛΔΥΖ ‘‘Ο ΕΑΚΤΝΘΟ’’, Πιαηεία Αγίνπ Μάξθνπ, Εάθπλζνο
1.3 ΥΡΟΝΟ: 28 Οθησβξίνπ 2021.
1.4 ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ: Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ησλ 200 εηψλ απφ ηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε ε ελ ιφγσ δξάζε – εθδήισζε πέξαλ ηνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη
ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο αθνχ έρεη σο ζηφρν λα ηηκεζεί ε κλήκε ησλ πξνγφλσλ καο θαη λα
αλαδερζνχλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ ηνλ Έζλναπειεπζεξσηηθφ αγψλα ηνπ 1821.
Δηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
α) Πξνβνιή ςεθηαθνχ βίληεν «ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΔΝΖ, πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ Εαθχλζνπ.
β) Οπηηθνπνίεζε ζθελψλ ηεο πξνβνιήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην βίληεν κε ηα
αλάινγα θνπζηνχκηα επνρήο.
γ) πκκεηνρή κνπζηθψλ ζρεκάησλ Υνξσδίαο Φαλεξσκέλεο, Μαληνιηλάηα Ληζαθηάο
θαη Μαληνιηλάηα ηνπ ’58.
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δ) Πξνβνιή απνζπαζκάησλ απφ ηε ζπλαπιία «ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ»,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2021, ζην ιφθν ηνπ ηξάλε.
ε) Απνλνκή ηηκεηηθήο πιαθέηαο ζηνλ κνπζηθνζπλζέηε Σηκφζεν Αξβαληηάθε γηα ηελ
ζπνπδαία θαη ζεκαληηθή πξνζθνξά, ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο δαθπλζηλήο
θνπιηνχξαο
Ο Δθπνιηηηζηηθφο Δμσξατζηηθφο χιινγνο «ΜΑΝΩΛΗΔ», ηδξχζεθε ην 1993 θαη
εδξεχεη ζηηο Νέεο εξγαηηθέο θαηνηθίεο Γήκνπ Εαθχλζνπ.
θνπφο ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ «ΜΑΝΩΛΗΔ», είλαη:
1. Ζ αλάπηπμε δεζκψλ, ε δηάδνζε ηνπ πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη ε θαιιηέξγεηα
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, ησλ ηνπηθψλ ζπνπδαζηηθψλ θαη
εθπνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, θαζψο θαη ησλ κνξθσηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ
ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο.
2. Ζ ζπκβνιή ζηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ
ζπιιφγνπ θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ησλ.
3. Ζ ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο, πλεπκαηηθνχο νξγαληζκνχο ή νξγαλψζεηο κε
άιινπο ζπιιφγνπο, ελψζεηο ή ζπλδέζκνπο ή νκνζπνλδίεο, ή ζπλνκνζπνλδίεο θαη
γεληθφηεξα κε θάζε πξννδεπηηθφ θνξέα ειιεληθφ, μέλν ή δηεζλή.
4. Ζ θαηνρχξσζε ειεχζεξεο αληαιιαγήο επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θηινζνθηθψλ ηδεψλ.
Με επζχλε ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ πιιφγνπ «ΜΑΝΩΛΗΔ», 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.
1.5 ΚΟΘΝΟ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δξάζε: Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ
θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, ΔΩΡΕΑΝ.
1.6 ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δύο τιλιάδων
διακοζίων Εσρώ (2.200€), με Φ.Π.Α., πνπ αλαιχεηαη σο εμήο:
- Ζρεηηθή θάιπςε: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€).
- Βηληενπξνβνιέαο θαη νζφλε πξνβνιήο: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€)
- Αθίζεο – πξνζθιήζεηο - πξφγξακκα: ηξηαθφζηα Δπξψ (300,00€).
- θελνζεζία: ηξηαθφζηα Δπξψ (300,00€).
- Make up artist & Hair artist: δηαθφζηα Δπξψ (200,00€).
- Δμνπιηζκφο νπηηθνπνίεζεο ζθελψλ: δηαθφζηα Δπξψ (200,00€).
- Βηληενζθφπεζε εθδήισζεο: δηαθφζηα Δπξψ (200,00€).

1.7 ΕΘΔΟ ΑΘΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ ασηής:
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- Ζρεηηθή θάιπςε: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€).
- Βηληενπξνβνιέαο θαη νζφλε πξνβνιήο: πεληαθφζηα Δπξψ (500,00€)
ΤΝΟΛΟ: τίλια Εσρώ (1.000,00€), ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α.
1.8. ΠΟΟ ΘΔΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: τίλια διακόζια Εσρώ (1.200,00€)
2. ΕΞΕΣΑΗ ΑΘΣΗΜΑΣΟ
2.1. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΘ: Ζ ελ ιφγσ δξάζε – 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
εθάζηνηε έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κε ζέκα «Οδεγίεο αζθαινχο δηεμαγσγήο
αθξνακάησλ, ζεακάησλ & παξαζηάζεσλ», κε επζχλε ηνπ Δθπνιηηηζηηθνχ Δμσξατζηηθνχ
πιιφγνπ «ΜΑΝΩΛΗΔ»
Ζ δαπάλε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο –
εθδήισζεο, ζπλδηνξγαλψλεηαη κε πνιηηηζηηθφ θνξέα ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ ησλ 200 εηψλ απφ ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Ωο κηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ δηάδνζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ
θξνλήκαηνο θαη ππεξεθάλεηαο, κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη ηελ ππελζχκηζε ησλ γεγνλφησλ
πνπ ζεκάδεςαλ αλεμίηεια ηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο θαη ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζην
λεζί ηεο Εαθχλζνπ θαη ησλ Δπηαλήζσλ γεληθφηεξα. Πξνάγεη ηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά,
πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ ελψ παξάιιεια
ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηφπνπ καο, ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηα εχινγα φξηα πνπ
δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
2.2. ΔΑΠΑΝΗ: Ζ αηηνχκελε δαπάλε ησλ τιλίων Εσρώ (1.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
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 αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ Δπξψ θαη ηξηάληα πέληε
Λεπηψλ (2.374,35 €) ΚΑΔ 9899.03.021.001.001 θορέας 071.
2.2.2.Μέρξη ζήκεξα ην πνζφ πνπ έρεη δηαηεζεί, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξγάλσζεο
θαη ζπλδηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ κε πνιηηηζηηθά ή αζιεηηθά ζσκαηεία κε
ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, αλέξρεηαη ζηα ελελήληα ρηιηάδεο εθαηφ πελήληα
ηέζζεξα Δπξψ (90.154,00 €).
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2.3. ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ ΑΘΣΟΤΜΕΝΟΤ ΦΟΡΕΑ (ηξέρνληνο έηνπο 2021)
ην ηξέρνλ έηνο, ν Δθπνιηηηζηηθφο Δμσξατζηηθφο χιινγνο «ΜΑΝΩΛΗΔ»
πξαγκαηνπνίεζε ςεθηαθφ αθηέξσκα, κε ηίηιν «Ο ΠΤΡΓΟ ΓΟΜΔΝΔΓΗΝΖ – ΖΜΔΗΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΟΝ

ΔΘΝΗΚΟ

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΣΗΚΟ

ΑΓΩΝΑ

ΣΟΤ

1821»,

ζε

ζπλδηνξγάλσζε κε ηε Π.Δ Εαθχλζνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
Ειζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ ζηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο
δξάζεο – εθδήισζεο «ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΔΝΖ», κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ
Δμσξατζηηθφ χιινγν «ΜΑΝΩΛΗΔ», ηελ 28η Οκηωβρίοσ 2021, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
τιλίων Εσρώ (1.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 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.
Ο αλαπι. Πξντζηάκελνο

Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο

O Γεληθφο

Γηεπζπληήο
Σκήκαηνο

Ησάλλεο Κιάδεο Μφξθεο

Σαηηάλα Παληειηνχ

Κσλζηαληίλνο

Τςειάληεο
Η Περιθερειάρτης
Θονίων Νήζων

Ρόδη Κράηζα - Σζαγκαροπούλοσσ

8

-------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε ηελ έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο
πνιηηηζηηθήο δξάζεο - εθδήισζεο κε ηίηιν «ΚΡΑΣΑΜΔ ΣΖ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΔΝΖ»,
κε ηνλ Δθπνιηηηζηηθό Δμσξατζηηθό ύιινγν «ΜΑΝΩΛΗΔ» ηελ 28ε Οθησβξίνπ 2021,
σο ε εηζήγεζε.

--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 146-24/22-10-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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