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 59-10/09-04-2022
ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο 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
22. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
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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 4ο Ζ.Γ: Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο Π.Δ. Λεπθάδαο.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο
Κηελάο θαη ν Θεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Σνπξηζκνύ & Πνιηηηζκνύ, θ.
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο εηζεγήζεθαλ ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λευκάδα 07-04-2022
Αρ.Ρρωτ. 26809/3931

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ρ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ταχ. ∆/νςθ : Διοικθτιριο
Τ.Κ : 31100 Λευκάδα
Ρλθροφορίεσ:Γ. Καγκάνθ
Τθλζφωνο : 2645360700
Fax: 2645360759
E-mail : tourismos.lefkada@pin.gov.gr

Ρροσ: Γενική Διεφθυνςη Διοίκηςησ,

Οικονομικών &Ρληροφορικήσ
Διεφθυνςη Διοίκηςησ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ
β) Μουςικοφιλολογικό Πμιλο Καρυάσ

¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ «13ο Ραιδικό & Νεανικό Φεςτιβάλ Ραραδοςιακϊν
Χορϊν Καρυάσ» με τον Μουςικοφιλολογικό Πμιλο Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨, από
1 εϊσ 2 Ιουλίου 2022, ςτθ Καρυά Λευκάδασ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1.ΑΙΤΗΜΑ
Με τθν από 05/04/2022 αίτθςι του ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο
ΑΡΟΛΛΩΝ¨ ηθτά τθν ςυμμετοχι τθσ Ρ.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδήλωσης
με τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «13ο Ραιδικό & Νεανικό Φεςτιβάλ Ραραδοςιακϊν Χορϊν Καρυάσ»
1.2.ΤΟΡΟΣ: Στζγθ Ιςτορίασ & Ρολιτιςμοφ /Καρυά Λευκάδασ.
1.3. ΧΟΝΟΣ: 01-02/07/2022
1.4. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: Ρρόκειται για μια διοργάνωςθ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν
χορευτικά ςυγκροτιματα απο το νθςί τθσ Λευκάδασ, τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και των νθςιϊν τθσ
Ρεριφζρειασ των Ιονίων Νιςων. Θα παρουςιαςκοφν τοπικοί χοροί και δρϊμενα απο τθν κάκε
περιοχι αναδεικνφοντασ τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν παράδοςθ κάκε τόπου.
Ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ ιδρφκθκε το 1956 και εδρεφει
ςτθ Καρυά Λευκάδασ. Σκοπόσ του ομίλου, ςφμφωνα με το καταςτατικό του, είναι θ μουςικι και φιλολογικι
μόςφωςθ των μελϊν του, θ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ, πνευματικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου των μελϊν
του ςωματείου και γενικότερα τθσ περιοχισ, κακϊσ και θ ςυμβολι ςτθν διάςωςθ ενδυνάμωςθ και διάδοςθ
τοπικολαικϊν παραδόςεων του νθςιοφκ τθσ Λευκάδασ και γενικά του Επτανθςιακοφ πολιτιςμοφ με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτισ χορευτικζσ παραδόςεισ και ςτθν προςπάκεια ανβίωςθσ παλαιϊν εκίμων.

Με ευκφνθ του Μουςικοφιλολογικοφ Ομίλου Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ 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 Υπουργικζσ 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 Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, με κζμα
«Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων».

1.5. ΣΚΟΡΟΣ: Η ανάδειξθ πολιτιςτικϊν δράςεων, διατιρθςθ και προβολι παραδοςιακϊν
χορϊν απο τουσ ςυνεχιςτζσ τθσ πολιτιςτικισ λαογραφικισ μασ παράδοςθσ κακϊσ και θ προβολι τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ορεινισ Λευκάδασ.
1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Το ςφνολο του πλυκθςμοφ τθσ Λευκάδασ και
των επιςκεπτϊν του νθςιοφ, ΔΩΕΑΝ.
1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 11.500,00 €, που
αναλφεται ωσ εξισ:
-Ηχθτικι κάλυψθ και φωτιςμόσ : 3.000,00€
-Ραράκεςθ δείπνου ςτα ςυμμετζχοντα χορευτικά: 1.500,00€
-Αναμνθςτικζσ πλακζτεσ και διπλϊματα: 500,00€
-Ενοικίαςθ φορεςιϊν: 1.000,00€
-Ορχιςτρα: 3.000,00€
-Φιλοξενία ςυγκροτιματοσ: 2.500,00€
1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτήσ:
 Ραράκεςθ δείπνου ςτα ςυμμετζχοντα χορευτικά: 1.500,00€
 Ενοικίαςθ φορεςιϊν: 1.000,00€
Συνολικό κόστος: 2.500,00€
1.9. ΡΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 9.000,00€.
1.10.ΡΟΣΑ ΣΥΝΔΙΟΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΕΩΝ: Διμοσ Λευκάδασ , ζχει κατατεκεί αίτθμα

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
2.1.ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ:
Η εν λόγω δράςθ – εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ του Μουςικοφιλολογικοφ Ομίλου

Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ κα υπάρξει μζριμνα για τθν εφαρμογι των μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ
του κορονοϊοφ covid-19, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ.

Η δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ των ανωτζρω εκδθλϊςεων,
ςυνδιοργανϊνεται με πολιτιςτικό φορζα τθσ εδαφικισ μασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προάγει τα

κοινωνικά, πολιτιςτικά, πνευματικά και οικονομικά ςυμφζροντα των κατοίκων του Νομοφ ενϊ
παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν προαγωγι των τοπικϊν υποκζςεων και
δραςτθριοτιτων του Τόπου μασ, χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τα εφλογα όρια που διαγράφονται
με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ τουσ.
2.2.ΔΑΡΑΝΗ: Η αιτοφμενθ δαπάνθ των 2.500,00 € μπορεί να διατεκεί αφοφ:
2.2.1. Το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρ.Ε.
Λευκάδασ για δράςεισ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ για το ζτοσ 2022, ανζρχεται ςε 50.000€ , Κ.Α.Ε.
989902018001001.

Κατόπιν αυτϊν
Ειςηγοφμαςτε
Τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρ.Ε. Λευκάδας για τθν ςυνδιοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ «13ο
Ραιδικό & Νεανικό Φεςτιβάλ Ραραδοςιακϊν Χορϊν Καρυάσ» με τον Μουςικοφιλολογικό Πμιλο
Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨, από 01 ζωσ 02 Ιουλίου 2022, ςτθ Καρυά Λευκάδασ, μζχρι του
ποςοφ των 2.500,00 €
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

Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Γεωργία Καγκάνθ

Τατιάνα Ραντελιοφ

O Γενικόσ Διευκυντισ

Κωνςταντίνοσ Υψθλάντθσ

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ
ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΣΥΝ/ΝΑ
1. Αίτθςθ φορζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λευκάδα 07-04-2022
Αρ.Ρρωτ. 26811/3932

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ρ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ταχ. ∆/νςθ : Διοικθτιριο
Τ.Κ : 31100 Λευκάδα
Ρλθροφορίεσ:Γ. Καγκάνθ
Τθλζφωνο : 2645360700
Fax: 2645360759
E-mail : tourismos.lefkada@pin.gov.gr

Ρροσ: Γενική Διεφθυνςη Διοίκηςησ,

Οικονομικών &Ρληροφορικήσ
Διεφθυνςη Διοίκηςησ
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Κοιν/ςη: α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδασ
β) Μουςικοφιλολογικό Πμιλο Καρυάσ

¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ «Αναπαράςταςθ Χωριάτικου Γάμου» με τον
Μουςικοφιλολογικό Πμιλο Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨, από 30 Ιουλίου ζωσ 01
Αυγοφςτου 2022, ςτθ Καρυά Λευκάδασ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1.ΑΙΤΗΜΑ
Με τθν από 05/04/2022 αίτθςι του ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο
ΑΡΟΛΛΩΝ¨ ηθτά τθν ςυμμετοχι τθσ Ρ.Ε. Λευκάδασ για τθν ςυνδιοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδήλωσης
με τα παρακάτω ςτοιχεία:
1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «Αναπαράςταςθ Χωριάτικου Γάμου»
1.2.ΤΟΡΟΣ: Κεντρικι Ρλατεία /Καρυά Λευκάδασ.
1.3. ΧΟΝΟΣ: 30/07-01/08/2022
1.4. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: Ρρόκειται για μια ςκθνικι αναπαράςταςθ του χωριάτικου
γάμου, οπου παρουςιάηονται κατα ςειρά όλα τα ζκιμα που προθγοφνταν του μυςτθρίου, όπωσ οι
προετοιμαςίεσ που αφοροφν τθν προικα, το ςπίτι,τισ φορεςιζσ κλπ.
Στθν ςυνζχεια και μετά το μυςτιριο ακολουκεί παραδοςιακό γλζντι ςυνοδεία μουςικϊν
οργάνων οπου ςερβίρονται παραδοςιακά προιόντα όπωσ θ λαδόπιτα.
Ο Μουςικοφιλολογικόσ Πμιλοσ Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ ιδρφκθκε το 1956 και εδρεφει
ςτθ Καρυά Λευκάδασ. Σκοπόσ του ομίλου, ςφμφωνα με το καταςτατικό του, είναι θ μουςικι και φιλολογικι
μόςφωςθ των μελϊν του, θ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ, πνευματικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου των μελϊν
του ςωματείου και γενικότερα τθσ περιοχισ, κακϊσ και θ ςυμβολι ςτθν διάςωςθ ενδυνάμωςθ και διάδοςθ

τοπικολαικϊν παραδόςεων του νθςιοφκ τθσ Λευκάδασ και γενικά του Επτανθςιακοφ πολιτιςμοφ με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτισ χορευτικζσ παραδόςεισ και ςτθν προςπάκεια ανβίωςθσ παλαιϊν εκίμων.
Με ευκφνθ του Μουςικοφιλολογικοφ Ομίλου Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ 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 Υπουργικζσ 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 Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, με κζμα
«Οδθγίεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ ακροαμάτων, κεαμάτων & παραςτάςεων».

1.5. ΣΚΟΡΟΣ: Η αναβίωςθ, προβολι και διατιρθςθ του παραδοςιακοφ χωριάτικου γάμου
κακϊσ και θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ-λαογραφικισ μασ κλθρονομιάσ. Συμβάλει ςτθν προβολι τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ορεινισ Λευκάδασ με το ςυγκεκριμζνο δρϊμενο απο το 1979 μζχρι και
ςιμερα.
1.6.ΚΟΙΝΟ ςτο οποίο απευκφνεται θ δράςθ: Το ςφνολο του πλυκθςμοφ τθσ Λευκάδασ και
των επιςκεπτϊν του νθςιοφ, ΔΩΕΑΝ.
1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.300 €, που
αναλφεται ωσ εξισ:
-Ηχθτικι κάλυψθ και φωτιςμόσ : 3.000,00€
-Ορχιςτρα γάμου: 2.000,00€
-Εδζςματα γάμου (λαδόπιτα, κουλοφρια, κλπ): 1.000,00€
-Αναλϊςιμα υλικά: 800,00€
-Εκτφπωςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ και αφιςϊν: 500,00€
1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτήσ:
 Ηχθτικι κάλυψθ και φωτιςμόσ : 3.000,00€
 Εδζςματα γάμου (λαδόπιτα, κουλοφρια, κλπ): 1.000,00€
Συνολικό κόστος:4.000,00€
1.9. ΡΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 3.300,00€.
1.10.ΡΟΣΑ ΣΥΝΔΙΟΓΑΝΩΤΩΝ ΦΟΕΩΝ: Διμοσ Λευκάδασ , ζχει κατατεκεί αίτθμα
2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
2.1.ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ:
Η εν λόγω δράςθ – εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ του Μουςικοφιλολογικοφ Ομίλου

Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο ΑΡΟΛΛΩΝ¨ κα υπάρξει μζριμνα για τθν εφαρμογι των μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ
του κορονοϊοφ covid-19, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ.

Η δαπάνθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ των ανωτζρω εκδθλϊςεων,
ςυνδιοργανϊνεται με πολιτιςτικό φορζα τθσ εδαφικισ μασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, προάγει τα
κοινωνικά, πολιτιςτικά, πνευματικά και οικονομικά ςυμφζροντα των κατοίκων του Νομοφ ενϊ
παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν προαγωγι των τοπικϊν υποκζςεων και
δραςτθριοτιτων του Τόπου μασ, χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τα εφλογα όρια που διαγράφονται
με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, εν όψει των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ τουσ.
2.2.ΔΑΡΑΝΗ: Η αιτοφμενθ δαπάνθ των 4.000,00 € μπορεί να διατεκεί αφοφ:
2.2.1. Το ςυνολικό ποςό που περιλαμβάνεται ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Ρ.Ε.
Λευκάδασ για δράςεισ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ για το ζτοσ 2022, ανζρχεται ςε 50.000€ , Κ.Α.Ε.
989902018001001.
Κατόπιν αυτϊν
Ειςηγοφμαςτε

Τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Ρ.Ε. Λευκάδας για τθν ςυνδιοργάνωςθ

τθσ εκδιλωςθσ

«Αναπαράςταςθ Χωριάτικου Γάμου» με τον Μουςικοφιλολογικό Πμιλο Καρυάσ Λευκάδασ ¨Ο
ΑΡΟΛΛΩΝ¨, από 30 Ιουλίου ζωσ 01 Αυγοφςτου 2022, ςτθ Καρυά Λευκάδασ, μζχρι του ποςοφ των
4.000,00 €
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

Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Γεωργία Καγκάνθ

Τατιάνα Ραντελιοφ

O Γενικόσ Διευκυντισ

Κωνςταντίνοσ Υψθλάντθσ

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ
ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΣΥΝ/ΝΑ
1. Αίτθςθ φορζα

-----------Παξάιεηςε-------------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ θαη έδσζαλ δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο νη θ.θ.
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο Κηελάο θαη ν Θεκαηηθόο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Σνπξηζκνύ & Πνιηηηζκνύ, θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο
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 Π.Δ. Λεπθάδαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο «13ν Παηδηθό & Νεαληθό Φεζηηβάι Παξαδνζηαθώλ Χνξώλ Καξπάο» κε
ηνλ Μνπζηθνθηινινγηθό ΄Οκηιν Καξπάο Λεπθάδαο «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», από 01 έσο 02
Ηνπιίνπ 2022, ζηε Καξπά Λεπθάδαο, 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
Β. Σελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Λεπθάδαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο ¨Αλαπαξάζηαζε Χσξηάηηθνπ Γάκνπ¨ κε ηνλ Μνπζηθνθηινινγηθό ΄Οκηιν
Καξπάο Λεπθάδαο «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», από 30 Ηνπιίνπ έσο 01 Απγνύζηνπ 2022, ζηε
Καξπά Λεπθάδαο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00€.
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 νη εηζεγήζεηο.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 59-10/09-04-2022
Ο Πρόεδρος Π..

Ζ Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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