ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 25εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 156-25/23-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο εθδήισζεο κε ηoλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ.
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 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. 82125/72/15-10-2021 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. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
8. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
9. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
10. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
11. Θεόδσξνο Χαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
12. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
13. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
18. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
19. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
20. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
21. Χαξάιακπνο Χαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
22. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
23. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
1

24.
25.
26.
27.
28.

Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Χαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
3. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
9. Χξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη νθηώ (28) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Χξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε,
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 3εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο θα
Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ

απνρώξεζε

ν

------Παξάιεηςε----------Θέμα 10ο Η.Δ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο εθδήισζεο κε ηoλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ.
------Παξάιεηςε----------Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Γεκήηξηνο παλόο,
εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κευαλληνία,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 81346/19597

14 / 10/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΠΡΟ:

& ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο,

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Οηθνλνκηθώλ & Πιεξνθνξηθήο

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλωλ
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην

Σαρ. Γηεύζπλζε: Γηνηθεηήξην

Π.Η.Ν.

Σ.Κ.: 28100
Σει.: 2671360508

ΚΟΙΝ :

Πιεξ.: ακόιε Δπαγγειία

Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Κεθαιιελίαο

ΘΕΜΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλωζεο εθδήιωζεο κε ηoλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ.

ΑΙΣΗΜΑ
Μεηά ηε ζρεηηθή επηθνηλωλία κε ηνλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ, δεηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ.
Κεθαιιελίαο ζηε ζπλδηνξγάλωζε

πνιηηηζηηθήο εθδήιωζεο κε

ζέκα:

«ΤΜΝΟ

ΔΗ ΣΖΝ

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ»
ΕΙΗΓΗΗ

«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιυερειακό Συμβούλιο»
ΑΙΣΗΜΑ
Ζ Π.Δ. Κεθαιιελίαο αηηείηαη

ηεο ζπλ-δηνξγάλωζεο πνιηηηζηηθήο εθδήιωζεο κε ηα παξαθάηω

ζηνηρεία:
ΣΙΣΛΟ : «ΤΜΝΟ ΔΗ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ»
ΣΟΠΟ : Θέατρο "Ο Κέφαλος"
ΥΡΟΝΟ : 07/11/ 2021
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηωλ 200 εηώλ από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ε ελ ιόγω δξάζε –
εθδήιωζε έρεη ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή εκβέιεηα. Πξόθεηηαη γηα ηελ απνθαηεζηεκέλε κνξθή
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θαη ηωλ ηξηώλ γξαθώλ ηνπ Μάληδαξνπ πάλω ζην πην ραξαθηεξηζηηθό έξγν πνπ αθνξά ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε ηνπ πνηεηή Γ. νιωκνύ. Γξακκέλν γηα αλδξηθή ρνξωδία θαη πηάλν, πεξηγξάθεη ηελ
απόπεηξα ηεο Διιάδνο γηα πξνζέγγηζε ηεο Δπξώπεο θαη πεξηγξάθεη ηα πξώηα γεγνλόηα ηνπ αγώλα. Οη
δύν πξώηεο ζηξνθέο ηνπ κεινπνηεκέλνπ έξγνπ απνηεινύλ ηνλ Δζληθό καο Ύκλν.

Σν έξγν ζα

εθηειεζηεί από 26 άηνκα θαιιηηέρλεο ηεο εζληθήο ιπξηθήο ζθελήο (25 ρνξωδνί θαη καέζηξνο).Σν
αλδξηθό θωλεηηθό ζύλνιν Μείδνλ Emsemble, απνηειείηαη από ηελ αθξόθξεκα ηωλ Διιήλωλ ιπξηθώλ
ηξαγνπδηζηώλ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Αγαζάγγεινπ Γεωξγαθάηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξεο αμίαο γηα ηνλ
επηαλεζηαθό πνιηηηζκό όηη είλαη επηαλήζηνη νη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ πνηεηήο Γ. νιωκόο Εαθύλζηνο,
ζπλζέηεο Ν. Μάληδαξνο Κεξθπξαίνο, καέζηξνο Α. Γεωξγαθάηνο Κεθαιινλίηεο.
H εθδήιωζε απηή, ζπληζηά κηα πξωηόηππε πξνζπάζεηα πνπ ζπλδπάδεη ηελ δηάρπζε ηεο
ηζηνξηθήο γλώζεωο κε ηξόπν γόληκν θαη νπζηαζηηθό, κε ηελ παξνπζίαζε εμαηξεηηθώλ θαη ιίαλ
πνηνηηθώλ κνπζηθώλ έξγωλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλωλ ηόζν κε ηα γεγνλόηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ όζν θαη
κε ηελ επηαλεζηαθή κνπζηθή καο ηαπηόηεηα. Πάληα, κε ζεβαζκό ζηελ γλώζε, ζηελ αθξίβεηα ηωλ
ηζηνξηθώλ δεδνκέλωλ αιιά θαη ζηα έξγα ηωλ κνπζηθώλ θαη πνηεηώλ πνπ ζα απνδνζνύλ ζπλαπιηαθά
ηεξνπκέλεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ covid 19 ηελ πεξίνδν δηελέξγεηαο ηνπ γεγνλόηνο.
ΚΟΠΟ:Ζ θνηλωλία όιωλ ηωλ θάηνηθωλ κε ηελ ηζηνξηθή καο θπζηνγλωκία.
ΚΟΙΝΟ: πκκεηέρνπλ όινη νη Κεθαιινλίηεο θαη ηδηαίηεξα νη λένη πνπ επηζπκνύλ λα θνηλωλήζνπλ ηνλ
πνιηηηζκό καο. Γωξεάλ ζπκκεηνρή ζε όπνηνλ επηζπκεί λα παξαζηεί.
ΚΟΣΟ: Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηωλ εθδειώζεωλ αλέξρεηαη ζην πνζό 33.560 ηωλ πνπ αλαιύεηαη ωο
εμήο:


Σν θόζηνο ηνπ έξγνπ είλαη 16.740,00 €: Σν δεηνύκελν πνζό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλαπιίαο αλέξρεηαη ζηηο 13.500€ + ΦΠΑ (ζύλνιν 16.740€), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα
εμήο: κηθηέο ακνηβέο γηα ηνπο 22 ηξαγνπδηζηέο, ηνλ καέζηξν θαη ηνλ πηαλίζηα, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγωγή, ηόζν γηα ηε ζπλαπιία όζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ,
per diems γηα όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θαζώο θαη γηα δύν παξαγωγνύο πνπ ζα
ζπλνδεύνπλ ην group, θαη όια ηα έμνδα όπωο: πξνεηνηκαζία κνπζηθνύ πιηθνύ θαη δηθαηώκαηα,
ελνίθην ρώξνπ κε πηάλν γηα πξόβεο, ρνξδηζηήο θαη κηθξνθωληθή επίζεο γηα ηηο πξόβεο.








Σν θόζηνο κεηαθνξάο, 2/εκεξεο δηακνλήο θαη
ζίηηζεο θαζώο θαη ηερληθήο
ππνζηήξημεο, εθηππώζεωλ πξνϋπνινγίδεηαη ζε:
Α) Μεηαθνξά (Λεωθνξείν, έμνδα δηαπόξζκεπζεο, 5 αεξνπνξηθά) 3.000,00 €
Β) Γηακνλή δύν δηαλπθηεξεύζεηο 6.240,00 €
Γ) ίηηζε 2.080,00 €
Γ) Σερληθή ππνζηήξημε (Ζρεηηθά, θωηηζηηθά θνύξδηζκα πηάλνπ) 3.500,00 €
Δ) Δθηππώζεηο – Γηαθήκηζε 2.000,00€

ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 16.740,00€
Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή καο κε ην πνζό ηωλ 16.740,00 €, πνπ ζα αθνξά ζηηο θάηωζη δαπάλεο :
Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαπιίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: κηθηέο ακνηβέο γηα ηνπο 22
ηξαγνπδηζηέο, ηνλ καέζηξν θαη ηνλ πηαλίζηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγωγή, ηόζν γηα ηε ζπλαπιία
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όζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ, per diems γηα όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θαζώο θαη γηα
δύν παξαγωγνύο πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ην group, θαη όια ηα έμνδα όπωο: πξνεηνηκαζία κνπζηθνύ πιηθνύ
θαη δηθαηώκαηα, ελνίθην ρώξνπ κε πηάλν γηα πξόβεο, ρνξδηζηήο θαη κηθξνθωληθή επίζεο γηα ηηο πξόβεο.

ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ :16.820,00 € πνπ ζα αθνξά :







Α) Μεηαθνξά (Λεωθνξείν, έμνδα δηαπόξζκεπζεο, 5 αεξνπνξηθά) 3.000,00 €
Β) Γηακνλή δύν δηαλπθηεξεύζεηο 6.240,00 €
Γ) ίηηζε 2.080,00 €
Γ) Σερληθή ππνζηήξημε (Ζρεηηθά, θωηηζηηθά θνύξδηζκα πηάλνπ) 3.500,00 €
Δ) Δθηππώζεηο – Γηαθήκηζε 2.000,00 €

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν Γήκνο Αξγνζηνιίνπ, αλαιακβάλεη όιν ην ζηήζηκν ηεο εθδειώζεωο θαη ηελ
νξγαλωηηθή ηεο επηκέιεηα.
ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: Ζ δαπάλε απηή είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδειώζεωο, ε νπνία
ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ γλωξηκία, εμνηθείωζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο γηα ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνύ καο. Οη
δαπάλεο ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο γηα ηε νξγαλωηηθή αλάζεζε θαη πινπνίεζε ηεο ζπλαπιίαο,
ζπλδένληαη κε ην γεγνλόο θαη θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηνξγάλωζεο ελώ
ζπλάδνπλ θαη πξνωζνύλ ηνλ ζθνπό ηεο εθδήιωζεο, ε νπνία ζπλδηνξγαλώλεηαη κε Φνξέα ηεο εδαθηθήο
καο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο. Πεξαηηέξω αλάιπζε θαη ιεπηνκεξείο δηεπθξηλήζεηο γηα ην είδνο ηεο
αλωηέξω δαπάλεο, ζα δνζνύλ απεπζείαο ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή από ην αξκόδην Σκήκα
Πξνκεζεηώλ ηεο Π.Δ.Κ., ηεξνπκέλωλ ηωλ αξρώλ ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ.
Επισημαίνεται: Με επζύλε ηνπ ζπλδηνξγαλωηή, ζα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ
απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ θνξωλαϊνύ covid-19, όπωο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο
νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή δηεμαγωγή ηέηνηνπ είδνπο δξώκελωλ θαη εηδηθόηεξα όπωο απηά θαζνξίδνληαη
από ηελ ηζρύνπζα θαηά πεξίπηωζε λνκνζεζία ωο πξνο ηελ αζθαιή δηεμαγωγή αθξνακάηωλ, ζεακάηωλ
θαη παξαζηάζεωλ ζε θιεηζηνύο θαη αλνηρηνύο ρώξνπο θαη ηνπο θαλόλεο ηήξεζεο απνζηάζεωλ ζε
ηδηωηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ζην ζύλνιν ηεο
Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλαϊνύ COVID-19.
ΠΟΟ – ΕΙΔΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Εεηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΠΗΝ-ΠΔΚ κε ην πνζό ηωλ επηαθνζίωλ νγδόληα (16.740,00 €) πνπ αθνξά
ζηηο θάηωζη δαπάλεο:
Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαπιίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: κηθηέο ακνηβέο γηα ηνπο 22
ηξαγνπδηζηέο, ηνλ καέζηξν θαη ηνλ πηαλίζηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγωγή, ηόζν γηα ηε ζπλαπιία
όζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ, per diems γηα όινπο ηνπο πξναλαθεξόκελνπο θαζώο θαη γηα
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δύν παξαγωγνύο πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ην group, θαη όια ηα έμνδα όπωο: πξνεηνηκαζία κνπζηθνύ πιηθνύ
θαη δηθαηώκαηα, ελνίθην ρώξνπ κε πηάλν γηα πξόβεο, ρνξδηζηήο θαη κηθξνθωληθή επίζεο γηα ηηο πξόβεο.

Σν αλωηέξω πξνηεηλόκελν πνζό (16.740,00 €) κπνξεί λα δηαηεζεί αθνύ:


Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο γηα δξάζεηο πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ γηα ην έηνο
2021 αλέξρεηαη ζε 123.000,00 € 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 ζπλδηνξγαλώζεωλ κε ζπκκεηνρή ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο
θαη θαιύπηνληαη από ην παξαπάλω εγθξηζέλ πνζό, επαξθνύλ γηα ηελ ελ ιόγω δαπάλε.
Καηόπηλ απηώλ
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο ζηελ

ζπλδηνξγάλωζε εθδήιωζεο κε ηνλ Γήκν

Αξγνζηνιίνπ κε ζέκα, θαιύπηνληαο ην πνζό ηωλ δεθαέμη ρηιηάδωλ επηαθνζίωλ ζαξάληα επξώ
(16.740,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζηωζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε
ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπηωζε, πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Σνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν θ. Γεκήηξηνο παλόο θαη ε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Εαθύλζνπ θα Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ.
Ο πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία» θ. Αληώληνο
Γνπβίηζαο δήισζε όηη ςεθίδεη θαηά θαη δεηάεη έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο
από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ εηζεγείηαη ην ζέκα.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ, απνθάζηζε ηελ
ζπλδηνξγάλσζεο εθδήισζεο κε ηoλ Γήκν Αξγνζηνιίνπ, σο ε εηζήγεζε.

έγθξηζε

Μεηνςεθνύληνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύινπ θ. Αλησλίνπ Γνπβίηζα.

--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 156-25/23-10-2021

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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