ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
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 60-10/09-04-2022
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο.
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 5ο Η.Δ: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ.
ηαύξνο Σξαπιόο εηζεγήζεθαλ ηα θάησζη:
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(Ορθή Επανάληψη, διατυπώσεις –περιγραφής 8/4/2022)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κεφαλληνία,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 21944/4804

6/4/2022

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

ΚΟΙΝ :


Τηλ.: 2671360508
Πληρ.: Σαμόλη Ευαγγελία

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Κεφαλληνίας



Α.Γ.Σ Επτανήσων

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τoν Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων
ΑΙΤΗΜΑ
Μετά τη σχετική επικοινωνία με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων, ζητείται η
συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στη συν-διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο:

«32ο Διεθνές

Φεστιβάλ για όλους- Άννα Πολλάτου 2022»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
«Το θέμα εισάγεται για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο»
ΑΙΤΗΜΑ
Η Π.Ε. Κεφαλληνίας αιτείται

της συν-διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τα παρακάτω

στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ : «32ο Διεθνές Φεστιβάλ για όλους -Άννα Πολλάτου 2022»
1.2.ΤΟΠΟΣ: Αργοστόλι, Φραγκάτα, Ληξούρι .
1.3.ΧΡΟΝΟΣ : 23/6/2022 -26/6/2022
1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Φεστιβάλ αυτό, που τελείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Γυμναστικής Ομοσπονδίας, είναι το αρχαιότερο και μοναδικό αυτής της μορφής που διεξάγεται
στην Ελλάδα, έχει εδραιωθεί ως βασικός θεσμός στον τόπο μας και αναγνωρίζεται ως μία από τις
σημαντικότερες διοργανώσεις Μαζικής Άθλησης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη με
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συμμετοχή αθλητικών τμημάτων από το εξωτερικό και όλη την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα μέσω του
θεσμού αυτού είναι η προώθηση του αθλητισμού στον τόπο μας, η προβολή του Ιονίου και η
δυνατότητα προσέλκυσης νέων επισκεπτών στα νησιά μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι
αθλούμενοι που συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διοργάνωση ανέρχονται περίπου στους 1500, μη
συμπεριλαμβανομένων των συνοδών. Φέτος, η διοργάνωση συμπληρώνει 32 χρόνια συνεχούς
διεξαγωγής της.
1.5.ΣΚΟΠΟΣ: οφέλη της διοργάνωσής είναι η προαγωγή της μαζικής-οικογενειακής άθλησης και
ψυχαγωγίας αλλά και η προώθηση του νησιού μας στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο
φεστιβάλ αλλά και σε έτερους εντός Ελλάδος προορισμούς και η ουσιαστική στήριξη των
τοπικών επιχειρήσεων. Άλλωστε για το διάστημα της διοργάνωσης τουλάχιστον μία εβδομάδα
πριν, το νησί υποδέχεται πλήθος ανθρώπων που κινούνται αγοραστικά και παράλληλα συνιστούν
έναν ικανό πρέσβη που μεταφέρει τις θετικές εντυπώσεις του και προσελκύει επιπλέον κόσμο για
το νησί μας.
1.6.ΚΟΙΝΟ:όλων των ηλικιών ντόπιων και επισκεπτών, δωρεάν συμμετοχή σε κάθε πολίτη της
Κεφαλονιάς που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό 28.148 € των που αναλύεται ως
εξής:
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.340 €
Προτείνεται η συμμετοχή μας με το ποσό των 4.340,00€, που θα αφορά στις κάτωθι δαπάνες :

Μουσική –ηχητική-μικροφωνική- φωτιστική κάλυψη και κάλυψη εξέδρας (στον ως άνω
προϋπολογισμό δεν είχε συμπεριληφθεί η φωτιστική κάλυψη και η κάλυψη εξέδρας). Όλη μαζί η
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.340 €. Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α
ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :23.808 €
Επισημαίνεται ότι ο Α.Γ.Σ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ, αναλαμβάνει όλη την διοργάνωση της εκδηλώσεως
και την οργανωτική της επιμέλεια.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι δαπάνες αυτές είναι ουσιαστικές για την υλοποίηση της εκδηλώσεως, η
οποία συμβάλλει επί της ουσίας στην γνωριμία, εξοικείωση και δραστηριοποίηση σε νέο, ξεχωριστό
άθλημα στους νέους της περιοχής μας και στους κατοίκους του νησιού μας. Οι δαπάνες στις οποίες
αναφέρεται η παρούσα αίτηση χρηματοδότησης, συνδέονται άρρηκτα με το γεγονός και τις ιδιαίτερες
προϋποθέσεις του αθλήματος ενώ κρίνονται απαραίτητες για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης συνάδουν και προωθούν τον σκοπό της-, 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.
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Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας θα προβληθεί και
αναδειχθεί κατάλληλα ως συνδιοργανωτής της συγκεκριμένης δράσεως μέσω του ανάλογου
επικοινωνιακού υλικού ήτοι : banner, αφίσες, πρόγραμμα, φυλλάδια, δελτία τύπου και γενικά σε ό, τι
άπτεται της διοργάνωσης και αφορά στον σχεδιασμό προβολής της εκδήλωσης.
ΠΟΣΟ – ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ζητείται η συμμετοχή της ΠΙΝ-ΠΕΚ με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ
(4.340,00,00 €) που αφορά στις κάτωθι δαπάνες:

Μουσική –ηχητική-μικροφωνική- φωτιστική κάλυψη και κάλυψη εξέδρας (στον ως άνω
προϋπολογισμό δεν είχε συμπεριληφθεί η φωτιστική κάλυψη και η κάλυψη εξέδρας)
Το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό (4.340,00 €) μπορεί να διατεθεί αφού:


Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού για το έτος 2022
ανέρχεται σε 100.000,00 € Κ.Α.Ε 9899.04.022.002.001 Φορέας 04.071.


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 τίτλο «32ο Διεθνές
Φεστιβάλ για όλους -Άννα Πολλάτου 2022» καλύπτοντας το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ (4.340,00 €) 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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-----------Παξάιεηςε-------------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη.
-----------Παξάιεηςε------------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε νκόθσλα ηελ έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο ζηελ ζπλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε
ηίηιν ¨32ν Γηεζλέο Φεζηηβάι γηα όινπο - ΄Αλλα Πνιιάηνπ 2022¨, θαιύπηνληαο ην
πνζό ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επξώ (4.340,00€),
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, 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 60-10/09-04-2022
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

3

