
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 40/23-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 717-40/23-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 22-08-2022 Ορθή Επανάληψη της  με αριθμ. πρωτ. 
67641/41/18-08-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης 
Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
4. Ανδρέας Κτενάς    Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό Μέλος  
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
6ο Θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και καταθέτει 
εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κας  Αικατερίνης  Μοθωναίου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017). 

3. Τον Ν. 4071/11-04-2012 ,παράγραφο 14 του άρθρου 6 του Ν .4071/2012,όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 26 του Ν 4585/2018 με το οποίο «όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες ,δύνανται να 
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εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς ,εφόσον αφορούν διαφορετικές 
περιφερειακές ενότητες ή δημοτικές αντιστοίχως». 

4. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145 /τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες».  

6. Την υπ΄αριθ.175-19/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Οικονομική Επιτροπή». 

7. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α31-8-2019) Άρθρο 14,παρ.2 σχετικά με την αρμοδιότητα 
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων. 

8. Την υπ΄αριθ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΔΑ ΩΣΓΡ7ΛΕ-ΘΟΚ),(ΦΕΚ 778/Υ.Ο.Δ.Δ/17-9-2021) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Παράταση θητείας Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και 
ορισμός νέων Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

9. Την υπ΄αριθμ 76736/31219/29-9-2021 ,(ΑΔΑ 6ΛΝΧ7ΛΕ-ΞΦΚ),(ΦΕΚ 4578/Β/4-10-2021) Απόφαση 
της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, καθώς και πρόσθετες αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων Λευκάδας , Κεφαλληνίας και Ιθάκης». 

10. Την ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. 
11. Την απόφαση COMM/ATH/ED/FPA/2021- 2025/ FPA 12/101035223  με την οποία εγκρίθηκε το 

πρόγραμμα Europe Direct. 
12. Την υπ΄ αριθμ 187-31/28-12-2021, ΑΔΑ Ψ56Β7ΛΕ-ΒΟΒ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ιονίων Νήσων, που αφορά την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022  της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων . 

13. Την υπ΄ αριθμ 76-14/14-05-2022,  ΑΔΑ ΨΜΖΣ7ΛΕ-ΚΘΧ, 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού   
Οικονομικού έτους 2022  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου έγινε η εγγραφή της Επιχορήγησης 
2022 στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου για το πρόγραμμα   Europe Direct, ως εξής :  

 
ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 
02.10.03.071.9919.03.022.001.001 Δράσεις Europe 

Direct  2022 
0,00 34.200,00€ 

 
14. Την υπ΄αριθμ.151/11-08-2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε Ζακύνθου, στον ΚΑΕ 9919.03.022.001.001 – Φορέας 03.071 ποσού 
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα δυο ευρώ  (34.162,00 €) . 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης 27.550,00 ευρώ € συν ΦΠΑ 6.612,00 ευρώ, (συνολικό ποσό 
34.162,00 ευρώ)  για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος EUROPE DIRECT για το έτος 2022. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9919.03.022.001.001  ΦΟΡΕΑΣ 03.071 του Προϋπολογισμού έτους 2022.  
 
Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και εγκριθεί για το έτος 2022 περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Ιόνιο και Ευρώπη σε 64 τετράγωνα - Διαδικτυακό Σκακιστικό Φεστιβάλ Europe Direct 2022  
 

Το γραφείο Europe Direct θα διοργανώσει διαδικτυακά:  
 Ατομικό Τουρνουά Ιονίων Νήσων  
 Ατομικό Τουρνουά παιδιών και Νέων Ιονίων Νήσων  
 Ομαδικό Τουρνουά Ιονίων Νήσων  
 διαγωνισμό λύσης σκακιστικών προβλημάτων.  
 σιμουλτανέ (1 παίκτης εναντίον 30 ταυτόχρονα) με Διεθνή Γκραν Μαίτρ από την Περιφέρεια  
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Για τη διοργάνωση του φεστιβάλ προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις: 
 Οι σύλλογοι θα έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης των αγώνων, ενώ ο Ανάδοχος θα καλύψει τα 

λειτουργικά θέματα, όπως κάλυψη δαπανών αιθουσών, αμοιβές διαιτητών, φιλοξενία και διατροφή 
διαιτητών, κόστος ταξιδιών, ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισμού και διατροφή των σκακιστών σε 
τοπικό επίπεδο  

 Οι 4 σκακιστικοί σύλλογοι των νησιών αναλαμβάνουν θα διαθέσουν μία αίθουσα ειδικά 
διαμορφωμένη για 3 ημέρες, όπου θα φιλοξενηθούν οι τοπικές ομάδες. Επιπλέον θα αναλάβουν 
όλες τις ενέργειες συντονισμού των σκακιστικών διαγωνισμών, καθώς και την παρακολούθηση των 
τουρνουά. 

 Ο Ανάδοχος επιπλέον έχει την υποχρέωση να παρέχει τη φιλοξενία των διαιτητών στα 4 νησιά για 4 
ημέρες και την αμοιβή τους, καθώς και να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησής τους. 

Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός της δράσης έχει ως εξής: 

Α1. Διαδικτυακό Σκακιστικό Φεστιβάλ Europe Direct 2022 
ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% )        

Οργανωτικά θέματα 
                 

2.500,00  

Προμήθεια και διάθεση εξοπλισμού 
                

3.400,00  

Catering 
                    

900,00  

Κόστος ταξιδιών (διοργανωτών και διαιτητών) 
                 

1.500,00  

Αμοιβές διαιτητών (4 διαιτητές Χ 300€) 
                 

1.200,00  
   

   Σύνολο Δράσης 1 : 9.500€ + ΦΠΑ 2.280€ =11.780,00€ 
 
Σημειώνεται ότι στα οργανωτικά θέματα περιλαμβάνονται: η οργάνωση της δράσης, η επικοινωνία με τους 

σκακιστικούς συλλόγους και τον διεθνή Γραν Μετρ, η εύρεση, η διάθεση και η προετοιμασία των 
αιθουσών που θα γίνουν οι αγώνες στα 4 νησιά, και κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την 
άρτια υλοποίηση της δράσης.  
2. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027 και ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
 
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ιονίου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα διοργανώσει μια ενημερωτική ημερίδα 
σχετικά με το Νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται σε 
αυτό, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η ημερίδα θα διοργανωθεί στη 
Ζάκυνθο με φυσική παρουσία, αλλά παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά ημερίδες, και στις άλλες 
τρεις έδρες Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα) και 
θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυρίως στους νέους επιχειρηματίες και αποτιμάται ότι συνολικά θα 
προσελκύσουν περί τα 400 άτομα.  
Η ημερίδα έχει στόχο να παρουσιάσει και την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων του εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της Ζακύνθου (π.χ. 
Επιμελητήριο) και των άλλων Επτανήσων. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα: 
- Εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας στη Ζάκυνθο για face-to-face παρουσίαση 
- Συντονισμός του προγράμματος και γραμματειακή υποστήριξη  
- Συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς για την ταυτόχρονη παρουσίαση της ημερίδας διαδικτυακά 
- Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για παρουσιάσεις δια ζώσης και διαδικτυακά 
- Catering για τα άτομα που θα συμμετέχουν δια ζώσης στη Ζάκυνθο. 
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Το κόστος της Δράσης 2  ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ + ΦΠΑ 1.080€ = 5.580,00€ 

3 . Διοργάνωση  εκδήλωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 . 
 

Η ΕΕ έχει ανακηρύξει το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και το Γραφείο Europe Direct θα 
διοργανώσει σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς φορείς  εκδήλωση στη Ζάκυνθο με σκοπό να συμμετέχουν 
νέοι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέματα σε 3 σημαντικές κατηγορίες: κλιματική αλλαγή, κοινωνικά 
ζητήματα και ψηφιακή εποχή/ καινοτομία. Τα θέματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής 
και των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ.  
 
Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΔΙΕΚ –Σχολικές Μονάδες , ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει τα ακόλουθα: 
- Εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας στη Ζάκυνθο για face-to-face παρουσίαση    
- Συντονισμός του προγράμματος και γραμματειακή υποστήριξη  
- Συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς για την ταυτόχρονη παρουσίαση της ημερίδας διαδικτυακά 
- Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για παρουσιάσεις δια ζώσης και διαδικτυακά 
- Catering για τα άτομα που θα συμμετέχουν δια ζώσης στη Ζάκυνθο. 
- Υλικό προώθησης – προβολής (πχ USB, Power Bank) 
 
Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες 
πληροφόρησης πριν από τη συνεργασία με τους πολίτες: κοινωνικά δίκτυα ΠΙΝ, τοπικά κανάλια 
(ραδιόφωνο/ τηλεόραση), web site Περιφέρειας και γραφείου. 

 
Το κόστος της Δράσης 3 ανέρχεται στο ποσό των 6.050€ + ΦΠΑ 1.452€ =7.502,00€ 

 
Β. Δράσεις ενημέρωσης / προβολής 
 
Σχέσεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης . 
Tο Κέντρο Europe Direct, έχει ήδη δημοσιεύσει δελτία τύπου και έχει συνάψει σχέσεις με τοπικά κανάλια 
(κυρίως στη Ζάκυνθο) και έχει αναλάβει τη δημοσίευση νέων άρθρων και δελτίων τύπου για δράσεις της 
EE και του Κέντρου στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Επιπλέον, 
υλικό θα διατίθεται ηλεκτρονικά και από όλα τα βασικά πληροφοριακά Web sites που διαχειρίζονται τα μέσα 
που προβάλλονται τοπικά στο Ιόνιο, καθώς και από το site της Περιφέρειας.  
 
Τέλος, σε συνεργασία με τοπικά και Περιφερειακά κανάλια σχεδιάζεται η διοργάνωση τηλεοπτικών / 
ραδιοφωνικών παρουσιάσεων και εκπομπών που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό με αφορμή σημαντικές 
επετείους της Ε.Ε., τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της EE, την επιμόρφωση 
του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης της EE, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τον 
εθελοντισμό, το προσφυγικό, το έτος Νεολαίας, το ταμείο Ανάκαμψης, κλπ. Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές 
στο κοινό, θα προβάλλονται με δελτία και συνεντεύξεις τύπου στα MME της Περιφέρειας και με 
διαφημιστικό υλικό (αφίσες) και θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία/διμηνιαία βάση. Οι δράσεις αυτές 
αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία και το έργο του Κέντρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ' 
επέκταση.  
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει ένα άτομο part-time στον σχεδιασμό και συντονισμό όλων των επιμέρους δράσεων 
επικοινωνίας και προβολής, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Το άτομο αυτό θα εργαστεί μέχρι το 
πέρας του έργου, το οποίο προβλέπεται να είναι τέλος του 2022. Συγκεκριμένα, το άτομο αυτό θα αναλάβει 
όλη τη διαδικασία συντήρησης, παρακολούθησης και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
την ευρύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών πολιτικών και των δράσεων του γραφείου Europe Direct στη 
Ζάκυνθο. 

 
Το κόστος της Δράσης Β  ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ + ΦΠΑ 1.080€ = 5.580,00€ 
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Γ. Εκθέσεις προόδου 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων εκθέσεων προόδου του έργου, οι 
οποίες είναι:  
 
Εκθέσεις προόδου ανά μήνα, οι οποίες περιέχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο και τα 
παραδοτέα της δράσης. Οι εκθέσεις υποβάλλονται  μέσω του εργαλείου υποβολής εκθέσεων του Europe 
Direct, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο δελτίο δεδομένων. 
 
Τελική έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους για να ζητήσουν πληρωμή, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο δελτίο δεδομένων. 
 

Το κόστος της Δράσης Γ ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ + ΦΠΑ 720€ = 3.720,00€ 
 
Συνολικό κόστος Δράσεων : 34.162,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 

  
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

  
                                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι ψηφίζει λευκό 
διότι θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διανεμηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της 
καθημερινότητας επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επιλέγουμε πιο προσεκτικά τα θέματα και τα 
προγράμματα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.  
Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι  είναι ένα  προπαγανδιστικό 
πρόγραμμα που ενσωματώνει νεολαία και εργαζόμενους στις λογικές των επιχειρηματικών ομίλων.   
 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου     
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Σταύρος τραυλός 
4. Ανδρέας Κτενάς    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης       
6. Θεόδωρος Χαλικιάς      
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την  εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης 27.550,00 ευρώ € συν ΦΠΑ 6.612,00 ευρώ, (συνολικό ποσό 
34.162,00 ευρώ)  για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος EUROPE DIRECT για το έτος 2022. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9919.03.022.001.001  ΦΟΡΕΑΣ 03.071 του Προϋπολογισμού έτους 2022.  
 
Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και εγκριθεί για το έτος 2022 περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

2. Ιόνιο και Ευρώπη σε 64 τετράγωνα - Διαδικτυακό Σκακιστικό Φεστιβάλ Europe Direct 2022  
 

Το γραφείο Europe Direct θα διοργανώσει διαδικτυακά:  
 Ατομικό Τουρνουά Ιονίων Νήσων  
 Ατομικό Τουρνουά παιδιών και Νέων Ιονίων Νήσων  
 Ομαδικό Τουρνουά Ιονίων Νήσων  
 διαγωνισμό λύσης σκακιστικών προβλημάτων.  
 σιμουλτανέ (1 παίκτης εναντίον 30 ταυτόχρονα) με Διεθνή Γκραν Μαίτρ από την Περιφέρεια  

 
Για τη διοργάνωση του φεστιβάλ προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 Οι σύλλογοι θα έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης των αγώνων, ενώ ο Ανάδοχος θα καλύψει τα 
λειτουργικά θέματα, όπως κάλυψη δαπανών αιθουσών, αμοιβές διαιτητών, φιλοξενία και διατροφή 
διαιτητών, κόστος ταξιδιών, ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισμού και διατροφή των σκακιστών σε 
τοπικό επίπεδο  

 Οι 4 σκακιστικοί σύλλογοι των νησιών αναλαμβάνουν θα διαθέσουν μία αίθουσα ειδικά 
διαμορφωμένη για 3 ημέρες, όπου θα φιλοξενηθούν οι τοπικές ομάδες. Επιπλέον θα αναλάβουν 
όλες τις ενέργειες συντονισμού των σκακιστικών διαγωνισμών, καθώς και την παρακολούθηση των 
τουρνουά. 

 Ο Ανάδοχος επιπλέον έχει την υποχρέωση να παρέχει τη φιλοξενία των διαιτητών στα 4 νησιά για 4 
ημέρες και την αμοιβή τους, καθώς και να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησής τους. 

Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός της δράσης έχει ως εξής: 

Α1. Διαδικτυακό Σκακιστικό Φεστιβάλ Europe Direct 2022 
ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% )        

Οργανωτικά θέματα 
                 

2.500,00  

Προμήθεια και διάθεση εξοπλισμού 
                

3.400,00  

Catering 
                    

900,00  

Κόστος ταξιδιών (διοργανωτών και διαιτητών) 
                 

1.500,00  

Αμοιβές διαιτητών (4 διαιτητές Χ 300€) 
                 

1.200,00  
   

   Σύνολο Δράσης 1 : 9.500€ + ΦΠΑ 2.280€ =11.780,00€ 
 
Σημειώνεται ότι στα οργανωτικά θέματα περιλαμβάνονται: η οργάνωση της δράσης, η επικοινωνία με τους 

σκακιστικούς συλλόγους και τον διεθνή Γραν Μετρ, η εύρεση, η διάθεση και η προετοιμασία των 
αιθουσών που θα γίνουν οι αγώνες στα 4 νησιά, και κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την 
άρτια υλοποίηση της δράσης.  
2. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027 και ενίσχυση της 
Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ιονίου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα διοργανώσει μια ενημερωτική ημερίδα 
σχετικά με το Νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται σε 
αυτό, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η ημερίδα θα διοργανωθεί στη 
Ζάκυνθο με φυσική παρουσία, αλλά παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά ημερίδες, και στις άλλες 
τρεις έδρες Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα) και 
θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και κυρίως στους νέους επιχειρηματίες και αποτιμάται ότι συνολικά θα 
προσελκύσουν περί τα 400 άτομα.  
Η ημερίδα έχει στόχο να παρουσιάσει και την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων του εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της Ζακύνθου (π.χ. 
Επιμελητήριο) και των άλλων Επτανήσων. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα: 
- Εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας στη Ζάκυνθο για face-to-face παρουσίαση 
- Συντονισμός του προγράμματος και γραμματειακή υποστήριξη  
- Συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς για την ταυτόχρονη παρουσίαση της ημερίδας διαδικτυακά 
- Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για παρουσιάσεις δια ζώσης και διαδικτυακά 
- Catering για τα άτομα που θα συμμετέχουν δια ζώσης στη Ζάκυνθο. 
 

Το κόστος της Δράσης 2  ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ + ΦΠΑ 1.080€ = 5.580,00€ 
3 . Διοργάνωση  εκδήλωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 . 

 
Η ΕΕ έχει ανακηρύξει το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και το Γραφείο Europe Direct θα 
διοργανώσει σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς φορείς  εκδήλωση στη Ζάκυνθο με σκοπό να συμμετέχουν 
νέοι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέματα σε 3 σημαντικές κατηγορίες: κλιματική αλλαγή, κοινωνικά 
ζητήματα και ψηφιακή εποχή/ καινοτομία. Τα θέματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής 
και των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ.  
 
Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΔΙΕΚ –Σχολικές Μονάδες , ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει τα ακόλουθα: 
- Εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας στη Ζάκυνθο για face-to-face παρουσίαση    
- Συντονισμός του προγράμματος και γραμματειακή υποστήριξη  
- Συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς για την ταυτόχρονη παρουσίαση της ημερίδας διαδικτυακά 
- Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού για παρουσιάσεις δια ζώσης και διαδικτυακά 
- Catering για τα άτομα που θα συμμετέχουν δια ζώσης στη Ζάκυνθο. 
- Υλικό προώθησης – προβολής (πχ USB, Power Bank) 
 
Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες 
πληροφόρησης πριν από τη συνεργασία με τους πολίτες: κοινωνικά δίκτυα ΠΙΝ, τοπικά κανάλια 
(ραδιόφωνο/ τηλεόραση), web site Περιφέρειας και γραφείου. 

 
Το κόστος της Δράσης 3 ανέρχεται στο ποσό των 6.050€ + ΦΠΑ 1.452€ =7.502,00€ 

 
Β. Δράσεις ενημέρωσης / προβολής 
 
Σχέσεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης . 
Tο Κέντρο Europe Direct, έχει ήδη δημοσιεύσει δελτία τύπου και έχει συνάψει σχέσεις με τοπικά κανάλια 
(κυρίως στη Ζάκυνθο) και έχει αναλάβει τη δημοσίευση νέων άρθρων και δελτίων τύπου για δράσεις της 
EE και του Κέντρου στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Επιπλέον, 
υλικό θα διατίθεται ηλεκτρονικά και από όλα τα βασικά πληροφοριακά Web sites που διαχειρίζονται τα μέσα 
που προβάλλονται τοπικά στο Ιόνιο, καθώς και από το site της Περιφέρειας.  
 
Τέλος, σε συνεργασία με τοπικά και Περιφερειακά κανάλια σχεδιάζεται η διοργάνωση τηλεοπτικών / 
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ραδιοφωνικών παρουσιάσεων και εκπομπών που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό με αφορμή σημαντικές 
επετείους της Ε.Ε., τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της EE, την επιμόρφωση 
του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης της EE, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τον 
εθελοντισμό, το προσφυγικό, το έτος Νεολαίας, το ταμείο Ανάκαμψης, κλπ. Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές 
στο κοινό, θα προβάλλονται με δελτία και συνεντεύξεις τύπου στα MME της Περιφέρειας και με 
διαφημιστικό υλικό (αφίσες) και θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία/διμηνιαία βάση. Οι δράσεις αυτές 
αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία και το έργο του Κέντρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ' 
επέκταση.  
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει ένα άτομο part-time στον σχεδιασμό και συντονισμό όλων των επιμέρους δράσεων 
επικοινωνίας και προβολής, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Το άτομο αυτό θα εργαστεί μέχρι το 
πέρας του έργου, το οποίο προβλέπεται να είναι τέλος του 2022. Συγκεκριμένα, το άτομο αυτό θα αναλάβει 
όλη τη διαδικασία συντήρησης, παρακολούθησης και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
την ευρύτερη προβολή των Ευρωπαϊκών πολιτικών και των δράσεων του γραφείου Europe Direct στη 
Ζάκυνθο. 

 
Το κόστος της Δράσης Β  ανέρχεται στο ποσό των 4.500€ + ΦΠΑ 1.080€ = 5.580,00€ 

 
 
 
Γ. Εκθέσεις προόδου 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων εκθέσεων προόδου του έργου, οι 
οποίες είναι:  
 
Εκθέσεις προόδου ανά μήνα, οι οποίες περιέχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο και τα 
παραδοτέα της δράσης. Οι εκθέσεις υποβάλλονται  μέσω του εργαλείου υποβολής εκθέσεων του Europe 
Direct, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο δελτίο δεδομένων. 
 
Τελική έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους για να ζητήσουν πληρωμή, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο δελτίο δεδομένων. 
 

Το κόστος της Δράσης Γ ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ + ΦΠΑ 720€ = 3.720,00€ 
 
Συνολικό κόστος Δράσεων : 34.162,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Π.Δ. 80/2016, όσον αφορά την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 717-40/23-08-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Σταύρος τραυλός 
 
Ανδρέας Κτενάς 

 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 

 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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