ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 10εο/2022, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 09 ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2022, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 58-10/09-04-2022
ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Αζιεηηθέο εθδειώζεηο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδαο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 09 ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ.
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.26041/25/04-04-2022
νξζή επαλάιεςε, πξόζθιεζε 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. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
6. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
7. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
8. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
10. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Θεόδσξνο Χαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
16. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
19. Χξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
20. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
21. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
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22. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
23. Χαξάιακπνο Χαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
24. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγίσηε
25.Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
26. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
27. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
28. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
29. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
30. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
31. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
3. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
4. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
5. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
6. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
7. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
8. Χαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
9. ΄Οιγα – Αηθαηεξίλε Σζηιηκπάξε ηνπ ππξίδσλνο
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα έλαο (31) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθαλ νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη θ.θ.
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ, Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε θαη Αληώληνο
Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο 1εο Δπεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη πεξηθεξεηαθνί
ζύκβνπινη θ.θ. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π.., Παλαγήο
Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ θαη Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ

------------- Παξάιεηςε -------------Θέμα 3ο Ζ.Γ: Αζιεηηθέο εθδειώζεηο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδαο.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο
Κηελάο εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Λευκάδα 05-04-2022
Αρ.Πρωτ. 20908/3080

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Προσ: Γενική Διεφθυνςη Διοίκηςησ,

Οικονομικών &Πληροφορικήσ
Διεφθυνςη Διοίκηςησ
Σμήμα υλλογικών Οργάνων

Π.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ
Σαχ. ∆/νςθ : Διοικθτιριο
Σ.Κ : 31100 Λευκάδα
Πλθροφορίεσ:Γ. Καγκάνθ
Σθλζφωνο : 2645360700
Fax: 2645360759
E-mail : tourismos.lefkada@pin.gov.gr

Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ
β) ΑΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟ

ΘΕΜΑ:Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ του «10ου Πράςινου Ημιμαρακϊνιου Λευκάδασ», 21-22/05/2022,
με τον ΑΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟ’..
ΕΙΗΓΗΗ
Το θζμα ειςάγεται για ζγκριςη απο το Περιφερειακό Συμβοφλιο τησ ΠΙΝ
1.ΑΙΣΗΜΑ
Με τθν από 16/3/2022 αίτθςι του o ΑΣΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ’ ηθτά τθν ςυμμετοχι τθσ Π.Ε.
Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ αθλητικήσ εκδήλωςησ με τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.1.ΣΙΣΛΟ : «10ου Πράςινοσ Ημιμαρακϊνιοσ Λευκάδασ»
1.2.ΣΟΠΟ: Λευκάδα, ςτθν κακιερωμζνθ διαδρομι εντόσ τθσ περιοχισ ‘Natura 2000’.
1.3. ΧΡΟΝΟ: 21-22/05/2022
1.4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα πραγματοποιθκοφν αγϊνεσ: 1000 μ. μακθτϊν Δθμοτικοφ,
Γυμναςίου, 1000 μ. ‘Μαμά με καρότςι’ , Λαϊκόσ δρόμοσ Τγείασ 5 χλμ., Αγϊνασ 10 χλμ.,
Ημιμαρακϊνιοσ δρόμοσ 21 χλμ.
Ο ΑΣΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ’ ιδρφκθκε το 2011 και εδρεφει ςτθ πόλθ τθσ Λευκάδασ. κοπόσ του ςυλλόγου,
ςφμφωνα με το καταςτατικό του, είναι θκικι εξφψωςθ των νζων που ζχουν ζφεςθ ςτθν άκλθςθ, θανάπτυξθ
του πνεφματοσ τθσ ευγενοφσ άμιλασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ τουσ, θ άςκθςθ του ςϊματοσ με διάφορα
ακλιματα, προτίςτωσ με το άκλθμα του ςτίβου αλλά και δευτερευόντωσ τα ακλιματα τθσ ποδθλαςίασ, του
τριακλου.

Με ευκφνθ του ΑΣΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ’ κα υπάρξει μζριμνα για τθν εφαρμογι των μζτρων αποφυγισ
μετάδοςθσ του κορονοϊοφ covid-19, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ για τθν
αςφαλι διεξαγωγι εκδθλϊςεων και ειδικότερα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τισ ςχετικζσ ιςχφουςεσ Κοινζσ
Τπουργικζσ Αποφάςεισ με κζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ», κακϊσ και κάκε ςχετικό - ςε ιςχφ ζγγραφο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, με κζμα «Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, κεαμάτων &
παραςτάςεων».

1.5. ΚΟΠΟ: Η ενίςχυςθ και προβολι του ακλθτιςμοφ και του ακλθτικοφ πνεφματοσ κακϊσ
και θ παρακίνθςθ ςτθν εναςχόλθςθ των πολιτϊν με τθν άκλθςθ ςε κακθμερινι βάςθ, μζςα ςε ζνα
οικολογικό περιβάλλον. Επίςθσ, θ ςυμμετοχι ςτουσ αγϊνεσ πλικουσ πολιτϊν κάκε θλικίασ από τθν
Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ και όλο τον κόςμο, εντόσ προςτατευόμενθσ περιοχισ ‘Natura 2000’, γεγονόσ
που ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Περιφζρειασ.
1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Φίλακλο κοινό κάκε θλικίασ από όλθ τθν
Ελλάδα και πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ΔΩΡΕΑΝ.
1.7.ΚΟΣΟ: Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 31.750 €, που
αναλφεται ωσ εξισ:
- Σεχνικι υποςτιριξθ: 800,00 €
- Σροφοδοςία: 4.800,00 €
- Αναλϊςιμα Τλικά: 450,00 €
- Διπλϊματα: 350,00 €
- Μετάλλια: 4.100,00 €
- Χρονομζτρθςθ: 3.500,00€
- Τλικό εκελοντϊν: 4.000,00€
- Κφπελλα, αναμνθςτικζσ πλακζτεσ : 1.700,00€
- Σςάντεσ ακλθτϊν: 4.850,00€
- Φιλοξενία ελίτ ακλθτϊν: 1.500,00€
- Φιλοξενία επιςιμων: 1.250,00€
- Μεταφορζσ ακλθτϊν/επιςιμων: 2.150,00€
- Διαφιμιςθ αγϊνα: 850,00€
- Baner αγϊνα: 650,00€
- Τγειονομικι κάλυψθ: 800,00€
1.8.ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ αυτήσ: Κάλυψθ τθσ δαπάνθσ θλεκτρονικισ
χρονομζτρθςθσ των ακλθτϊν ( 3.500,00€), κακϊσ και τθσ προμικειασ των κυπζλων – πλακετϊν και
εν μζρει μεταλλίων(3.175,00€) , ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των 6.675,00 €.

1.9. ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : 7.170,00€.

1.10.ΠΟΑ

ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ:

Ο

Διμοσ

Λευκάδασ

ςυμμετζχει

ωσ

ςυνδιοργανωτισ, με το ποςό των 4.000-5.000€.

2.ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ:
Η εν λόγω δράςθ – εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί κάτω από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που
δθμιουργεί θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του νζου κορονοϊοφ, και με τθν αυςτθρι εφαρμογι των
εκάςτοτε υγειονομικϊν πρωτοκόλλων που προβλζπονται από τα εκάςτοτε ζγγραφα του Τπουργείου
Πολιτιςμοφ, με κζμα «Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων», με
ευκφνθ του ΑΣΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ.
Η δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ανωτζρω εκδιλωςθσ γιατί
αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ βαςικϊν προχποκζςεων πραγματοποίθςθσ μιασ κακιερωμζνθσ και
καταξιωμζνθσ ςτθν τοπικι κοινωνία εκδιλωςθσ, θ οποία ςυνδιοργανϊνεται με ακλθτικό ςωματείο
τθσ εδαφικισ μασ Περιφερειακισ Ενότθτασ, προάγει τα ακλθτικά, 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.ΔΑΠΑΝΗ:Η αιτοφμενθ δαπάνθ των 6.675 € δεν μπορεί να διατεκεί εξολοκλιρου. Η
υπθρεςία μασ ειςθγείται τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ θλεκτρονικισ χρονομζτρθςθσ για 1.100 ςυνολικά
δρομείσ, ζωσ του ποςοφ των 3.500 €. φμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν δοκεί ςτθν αναλυτικι
περιγραφι τθσ εκδιλωςθσ, και περαιτζρω προδιαγραφζσ κα δοκοφν από τον ςυνδιοργανωτι ςτθν
αρμόδια περί προμθκειϊν υπθρεςία κακϊσ και τθν διαμονι των επιςιμων (περίπου 20 δίκλινα)ζωσ
του ποςοφ των 1.250 €.
2.2.1. Σο ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Π.Ε.
Λευκάδασ για δράςεισ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ για το ζτοσ 2022 ανζρχεται ςε 50.000,00 ευρϊ,
ΚΑΕ 989902021002001. Ε.Φ 071.

Κατόπιν αυτϊν
Ειςηγοφμαςτε

Σθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Π.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ αθλητικήσ εκδιλωςθσ
«10ου Πράςινοσ Ημιμαρακϊνιοσ Λευκάδασ» με τον ΑΛ ‘ΦΙΛΑΝΔΡΟ’, που κα γίνει ςτθν Λευκάδα
από 21 ζωσ 22 Μαΐου 2022, μζχρι του ποςοφ των 4.750,00 €.
Η ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ αυτοφ κα γίνει από τθν αρμόδια Οικονομικι
Επιτροπι με τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ, κατά περίπτωςθ, προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ.

Η Ειςθγιτρια

Γεωργία Καγκάνθ

Η Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Σατιάνα Παντελιοφ

O Γενικόσ Διευκυντισ

Κωνςταντίνοσ Τψθλάντθσ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΤΝ/ΝΑ
1. Αίτθςθ φορζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Λευκάδα 05-04-2022
Αρ.Πρωτ. 24901/3638

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Προσ: Γενική Διεφθυνςη Διοίκηςησ,

Οικονομικών &Πληροφορικήσ
Διεφθυνςη Διοίκηςησ
Σμήμα υλλογικών Οργάνων

Π.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ
Σαχ. ∆/νςθ : Διοικθτιριο
Σ.Κ : 31100 Λευκάδα
Πλθροφορίεσ:Γ. Καγκάνθ
Σθλζφωνο : 2645360700
Fax: 2645360759
E-mail : tourismos.lefkada@pin.gov.gr

Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ
β) Γυμναςτικό φλλογο Λευκάδασ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ των «10ων Ιόνιων Αγϊνων τίβου» με τον Γυμναςτικό φλλογο
Λευκάδασ, ςτισ 21/5/2022.

ΕΙΗΓΗΗ

1.ΑΙΣΗΜΑ
Με τθν από 30/3/2022 αίτθςι του ο Γυμναςτικόσ φλλογοσ Λευκάδασ ηθτά τθν ςυμμετοχι
τθσ Π.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ αθλητικής εκδήλωσης με τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.1.ΣΙΣΛΟ : «10οι Ιόνιοι Αγϊνεσ τίβου»
1.2.ΣΟΠΟ: Λευκάδα, ςτο Δθμοτικό τάδιο «Πλάτωνασ Γρθγόρθσ».
1.3. ΧΡΟΝΟ: 21/05/2022
1.4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Θα διεξαχκοφν αγϊνεσ ςτίβου ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ (PREJUNIOR, JUNIOR,MINI,ΠΠ/ΠΚ Βϋ, ΠΠ/ΠΚ Αϋ, Π/Κ, Ε/Ν, ΝΑ/ΝΓ, Α/Γ) και αγϊνεσ ακλθτϊν SPECIAL
OLYMRICS και ςε ακλιματα δρομικά, ριπτικά και αλτικά. τουσ αγϊνεσ κα ςυμμετζχουν ακλθτζσ
από όλα τα Ιόνια νθςιά, εκ των οποίων περίπου 70 ακλθτζσ κα είναι από τθν Κζρκυρα και τθ
Ηάκυνκο.

Ο ΓΤΜΝΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΕΤΚΑΔΑ ιδρφκθκε το 2000 και εδρεφει ςτθ πόλθ τθσ Λευκάδασ. κοπόσ
του ςυλλόγου, ςφμφωνα με το καταςτατικό του, είναι θ καλλιζργεια και θ προαγωγι του κλαςςικοφ
ακλθτιςμοφ και θ ανάπτυξθ των ψυχικϊν και ςωματικϊν δυνάμεων των μελϊν του.
Με ευκφνθ του ΓΤΜΝΑΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ κα υπάρξει μζριμνα για τθν εφαρμογι των
μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ του κορονοϊοφ covid-19, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ
διατάξεισ για τθν αςφαλι διεξαγωγι εκδθλϊςεων και ειδικότερα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τισ ςχετικζσ
ιςχφουςεσ Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ με κζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον
κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ», κακϊσ και κάκε
ςχετικό - ςε ιςχφ - ζγγραφο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, με κζμα «Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ
ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων».

1.5. ΚΟΠΟ: Θ ενίςχυςθ και προβολι του κλαςικοφ ακλθτιςμοφ, του ακλθτικοφ πνεφματοσ
και του «ευ αγωνίηεςκαι». Θ ςφμπραξθ - ςυνεργαςία των υλλόγων Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ όλων των
Ιόνιων νθςιϊν μζςω τθσ διοργάνωςθσ, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνοχισ τθσ
Περιφζρειασ, κακϊσ και ςτθν οικονομικι και κοινωνικι τθσ ανάπτυξθ.

1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Φίλακλο κοινό όλων των θλικιϊν από το ςφνολο
των Ιόνιων νθςιϊν και όλθ τθν Ελλάδα, ΔΩΡΕΑΝ.

1.7.ΚΟΣΟ: Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.170 €, που
αναλφεται ωσ εξισ:
-Κριτζσ : 500,00€
-Φϊτο Φινισ: 600,00€
-Ιατρόσ: 100,00€
-Γραμματεία: 200,00€
-Θχθτικι εγκατάςταςθ: 350,00€
-Μετάλλια-Διπλϊματα-Κφπελλα: 750,00€
-Μπλουηάκια εκελοντϊν-Επίςθμο t-shirt αγϊνων: 450,00€
-Επακλα επίτευξθσ ρεκόρ: 300,00€
-Προβολι-Διαφιμιςθ αγϊνων: 750,00€
-Διαμονι ακλθτϊν Κζρκυρασ & Ηακφνκου (περίπου 50): 1.250,00€
-Διατροφι ακλθτϊν Κζρκυρασ & Ηακφνκου (περίπου 50): 900,00€
-Φιλοξενία επίςθμων προςκεκλθμζνων : 420,00€
-Φιλοξενία πρωτακλθτϊν: 600,00€

1.8.ΕΙΔΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ και ΚΟΣΟ αυτήσ:
 Διαμονι ακλθτϊν Κζρκυρασ & Ηακφνκου (περίπου 50): 1.250,00€
 Διατροφι ακλθτϊν Κζρκυρασ & Ηακφνκου (περίπου 50): 900,00€
 Θχθτικι εγκατάςταςθ: 350,00€
υνολικό κόςτοσ:2.500,00€
1.9. ΠΟΟ ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : 2.670 €.

1.10.ΠΟΑ

ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ:

Ο

Διμοσ

Λευκάδασ

ςυμμετζχει

ωσ

ςυνδιοργανωτισ, με το ποςό των 2.000 €.

2.ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ
2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ:
Θ εν λόγω δράςθ – εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί κάτω από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που δθμιουργεί
θ εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του νζου κορονοϊοφ, και με τθν αυςτθρι εφαρμογι των εκάςτοτε υγειονομικϊν
πρωτοκόλλων , με ευκφνθ του ΓΤΜΝΑΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ.

Θ δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ανωτζρω εκδιλωςθσ γιατί
πρόκειται για φιλοξενία 50 περίπου ακλθτϊν από τθν Κζρκυρα και τθ Ηάκυνκο, ςυμμετεχόντων ςε
ακλθτικι εκδιλωςθ που αναφζρεται ςτα Ιόνια νθςιά (ΙΟΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕ ΣΙΒΟΤ), θ οποία
ςυνδιοργανϊνεται με ακλθτικό ςωματείο τθσ εδαφικισ μασ Περιφερειακισ Ενότθτασ, προάγει τα
ακλθτικά, 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.ΔΑΠΑΝΗ: Θ αιτοφμενθ δαπάνθ των 2.500,00 € μπορεί να διατεκεί αφοφ:
2.2.1. Σο ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Π.Ε.
Λευκάδασ για δράςεισ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ ανζρχεται ςε 50.000€ , Κ.Α.Ε. 989902018001001.

Κατόπιν αυτϊν
Ειςηγοφμαςτε

Σθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Π.Ε. Λευκάδας για τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ αθλητικής εκδιλωςθσ
«10οι Ιόνιοι Αγϊνεσ τίβου» με τον Γυμναςτικό φλλογο Λευκάδασ, που κα γίνει ςτθν Λευκάδα στις
21/5/2022, μζχρι του ποςοφ των 2.500,00 €
Θ ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ποςοφ αυτοφ κα γίνει από τθν αρμόδια Οικονομικι
Επιτροπι με τθν τιρθςθ τθσ νόμιμθσ, κατά περίπτωςθ, προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ.

Θ Ειςθγιτρια

Θ Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Γεωργία Καγκάνθ

Σατιάνα Παντελιοφ

O Γενικόσ Διευκυντισ

Κωνςταντίνοσ Τψθλάντθσ

Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ

ΡΟΔΘ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΤΝ/ΝΑ
1. Αίτθςθ φορζα

-----------Παξάιεηςε-------------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο Κηελάο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη.
-----------Παξάιεηςε------------ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε νκόθσλα ηα αθόινπζα:
Α. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδαο γηα ηελ
ζπλδηνξγάλσζε ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο «10νο Πξάζηλνο Ζκηκαξαζώληνο
Λεπθάδαο» κε ηνλ ΑΛ ¨ΦΗΛΑΝΓΡΟ¨, πνπ ζα γίλεη ζηελ Λεπθάδα από 21 έσο 22
Μαΐνπ 2022, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 4.750,00€.
Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπόκελεο
δηαδηθαζίαο, σο ε εηζήγεζε.
Β. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδαο γηα ηελ
ζπλδηνξγάλσζε ηεο αζιεηηθήο εθδήισζεο «10νη Ηόληνη Αγώλεο ηίβνπ» κε ηνλ
Γπκλαζηηθό ύιινγν Λεπθάδαο, πνπ ζα γίλεη ζηελ Λεπθάδα ζηηο 21/05/2022, κέρξη
ηνπ πνζνύ ησλ 2.500,00€.
Ζ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο, θαηά πεξίπησζε, πξνβιεπόκελεο
δηαδηθαζίαο, 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 58-10/09-04-2022
Ο Πρόεδρος Π..

Ζ Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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