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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/13-7-2020
Στα Ιωάννινα την 13η του µήνα Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε µε
τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 96 Ν.4555/2018), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθ.13/50/3-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ως
εξής:
Πρόεδρος: Αγνή Νάκου – ∆ασούλα, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
1. Χρήστος Ματσίρας
1. Αναστασία Σίµου – Τάσιου
2. Χρήστος Γούσης
2. ∆ηµήτριος Βαρέλης
3. Ηλίας Γκαρτζονίκας
3. Βασίλειος Καλούδης
4. Αχιλλέας Γκούµας
4. Ρεγγίνα ∆ηλαβέρη
5. Χαρίλαος Λαζάνης
5. Πρόδροµος Γαϊτανίδης
6. Παναγιώτα Μητροκώστα
6. Κωνσταντίνος Σιαράβας
7. Παναγιώτα Ναυρόζογλου
7. Βασίλειος Παπαχρήστου
8. Σταυρούλα Τσιάρα
8. Αλκιβιάδης Λάµπρου
9. Ουρανία Γκίζα
9. ∆ηµήτριος Σακαρέλης
10. Αριστείδης Σπέγγος
10. ∆ηµήτριος Γκαµπρέλας
11. Ευστάθιος Νάνος
11. Μαργαρίτα Κιτσανού
12. Θεοχάρης Λιούρης
12. Κωνσταντίνος Κωτσαντής
13. Γεώργιος Πρέντζας
14. Νικόλαος Ζήκος
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.:
οικ.88598/1585/9-7-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, προκειµένου να συζητήσουν και να
αποφασίσουν για τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας.
2. Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε.
Πρέβεζας.
Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την παραπάνω πρόσκληση
του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Η Πρόεδρος Αγνή Νάκου – ∆ασούλα, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα µέλη:
1. Χρήστος Γούσης
2. Ηλίας Γκαρτζονίκας
3. Χαρίλαος Λαζάνης
4. Παναγιώτα Μητροκώστα
5. Παναγιώτα Ναυρόζογλου
6. Σταυρούλα Τσιάρα
7. Ουρανία Γκίζα
8. Αριστείδης Σπέγγος
9. Γεώργιος Πρέντζας
Γ. Η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε αριθ.πρωτ.:
οικ.168556/10483/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από την Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
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Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αγνή ∆ασούλα – Νάκου
Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας

Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/13-7-2020
Στα Ιωάννινα την 13η του µήνα Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε µε
τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 96 Ν.4555/2018), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθ.13/50/3-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. Στη
συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.: οικ. 88598/1585/97-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα
ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Η Πρόεδρος Αγνή Νάκου – ∆ασούλα, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα µέλη:
1. Χρήστος Γούσης
2. Ηλίας Γκαρτζονίκας
3. Χαρίλαος Λαζάνης
4. Παναγιώτα Μητροκώστα
5. Παναγιώτα Ναυρόζογλου
6. Σταυρούλα Τσιάρα
7. Ουρανία Γκίζα
8. Αριστείδης Σπέγγος
9. Γεώργιος Πρέντζας
Γ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε
αριθ.πρωτ.οικ.168556/10483/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 1Ο
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Την µε αριθ.13/50/3-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 1ο µισό της θητείας της Περιφερειακής
Αρχής.
5. Την µε αριθ.πρωτ. οικ.132681/8523/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισµός
και ανάθεση αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ηπείρου» (Α∆Α:
6Ο747Λ9-0ΨΤ, ΦΕΚ: 711/ΥΟ∆∆/2019).
6. Την µε αριθ.πρωτ.: οικ.168556/10483/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
«Ορισµός Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την µε αριθ.πρωτ.:67365/345 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
8. Ό,τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 3/5/13-7-2020)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων Π.Ε.
Άρτας 2020:
1. «Φιλελλήνια»
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Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά διοργανώνει τον Ιούλιο – Αύγουστο 2020 τα «Φιλελλήνια». Οι
εκδηλώσεις είναι υπερτοπικής σηµασίας και έχουν σκοπό την διατήρηση της ιστορικής µνήµης,
τιµώντας τους Φιλέλληνες, οι οποίοι έπεσαν στην µάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822 µεταξύ των
επαναστατηµένων Ελλήνων – Φιλελλήνων και των Τούρκων. Οι εκδηλώσεις αυτές συµβάλλουν στα
κοινά του τόπου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πολιτισµό, ενώ αποτελούν παράλληλα παράδειγµα
για την πολιτιστική ανάπτυξη της Π.Ε. Άρτας.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Νικολάου Σκουφά.
2. «Σκουφαϊκά»
Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά διοργανώνει τον Ιούλιο – Αύγουστο 2020 διάφορες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, έχοντας ως σκοπό την παρουσίαση των ιστορικών ντοκουµέντων, της ζωής, της
προσωπικότητας, και του έργου του Νικολάου Σκουφά και της Φιλικής Εταιρείας που ήταν η
σηµαντικότερη από τις µυστικές οργανώσεις που σχηµατίστηκαν για την προετοιµασία επανάστασης
για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Νικολάου Σκουφά.
3. Επέτειος σφαγής Κοµµένου
Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά διοργανώνει εκδηλώσεις µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου από τους
Ναζί στις 15-16 Αυγούστου 2020. Η σφαγή του Κοµµένου είναι µια από τις µελανότερες σελίδες
στην ιστορία της ανθρωπότητας και ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήµατα των ναζιστών στην Ευρώπη
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η Π.Ε. Άρτας θεωρεί ιδιαιτέρως σηµαντική τη
συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές, καθώς αποτελεί ελάχιστη πράξη διατήρηση της ιστορικής
µνήµης.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Νικολάου Σκουφά.
4. «Καραϊσκάκεια»
Ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη στο πλαίσιο του εορτασµού προς τιµήν του Ήρωα του 1821
Αρχιστρατήγου Γεωργίου Καραϊσκάκη τον Ιούλιο – Αύγουστο 2020, θα πραγµατοποιήσει
εορταστικές εκδηλώσεις στην Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς, τόπο γέννησης του ήρωα. Οι
εκδηλώσεις έχουν σκοπό την διατήρηση της Ιστορικής Μνήµης και της πολιτιστικής µας παράδοσης.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη.
5. «Σέλτσος»
Ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη στο πλαίσιο του εορτασµού προς τιµήν των πεσόντων Σουλιωτών
στη Μονή Σέλτσου τον Απρίλιο του 1804, θα πραγµατοποιήσει εορταστικές εκδηλώσεις στις Πηγές
Άρτας και στον χώρο της Μονής Σέλτσου τον Ιούλιο – Αύγουστο 2020. Οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό
την διατήρηση της ιστορικής µνήµης.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Άρτας, ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων παρέχει την έγκρισή της για την
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις προαναφερόµενες εκδηλώσεις υπό την προϋπόθεση ότι
θα τηρηθούν όλα τα µέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID19.
…………………………………………………………………………………………………………..
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αγνή ∆ασούλα – Νάκου
Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/13-7-2020
Στα Ιωάννινα την 13η του µήνα Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε µε
τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 164
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 96 Ν.4555/2018), όπως αυτή
εκλέχθηκε µε την αριθ.13/50/3-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. Στη
συνεδρίαση κλήθηκαν νόµιµα όλα τα µέλη της επιτροπής µε την µε αριθ.πρωτ.: οικ. 88598/1585/97-2020 πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα
ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της (www.php.gov.gr).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Η Πρόεδρος Αγνή Νάκου – ∆ασούλα, Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα µέλη:
1. Χρήστος Γούσης
2. Ηλίας Γκαρτζονίκας
3. Χαρίλαος Λαζάνης
4. Παναγιώτα Μητροκώστα
5. Παναγιώτα Ναυρόζογλου
6. Σταυρούλα Τσιάρα
7. Ουρανία Γκίζα
8. Αριστείδης Σπέγγος
9. Γεώργιος Πρέντζας
Γ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) Βασιλική Μπάρκα, που ορίστηκε µε την µε
αριθ.πρωτ.οικ.168556/10483/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 2Ο
Έγκριση ένταξης εκδηλώσεων στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Την µε αριθ.13/50/3-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής
των µελών της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, για το 1ο µισό της θητείας της
Περιφερειακής Αρχής.
5. Την µε αριθ.πρωτ. οικ.132681/8523/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
«Ορισµός και ανάθεση αρµοδιοτήτων Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Ηπείρου» (Α∆Α: 6Ο747Λ9-0ΨΤ, ΦΕΚ: 711/ΥΟ∆∆/2019).
6. Την µε αριθ.πρωτ.: οικ.168556/10483/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
«Ορισµός Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Τις µε αριθ.πρωτ.:1040 και 1075 εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Ό,τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 3/6/13-7-2020)
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραµµα των πολιτιστικών δράσεων Π.Ε.
Πρέβεζας 2020:
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1. «Πορτολάνος»
Ο ∆ήµος Πρέβεζας σε συνεργασία µε την Π.Ε. Πρέβεζας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας σε µια προσπάθεια αφενός ανάδειξης και παρουσίασης καλλιτεχνών µε πανελλήνια
αποδοχή, και αφετέρου τόνωσης του πολιτιστικού γίγνεσθαι του φετινού καλοκαιριού
διοργανώνει τη ∆ευτέρα 3 Αυγούστου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αυγουστιάτικη
πανσέληνο συναυλία στο Ρωµαϊκό Ωδείο της Νικόπολης µε τίτλο «Πορτολάνος». Είναι ένα ταξίδι
µε αφετηρία τον δίσκο «Πορτολάνος» του Πρεβεζάνου Βασίλη Τριάντη και διαδροµή στις
µουσικές της Ελλάδας και του κόσµου. Με τον Βασίλη Τριάντη συµπράττουν µερικοί από τους
πιο σηµαντικούς session µουσικούς της σύγχρονης Ελληνικής µουσικής σκηνής, ενώ τα κοµµάτια
του δίσκου θα πλαισιώσουν κοµµάτια καλλιτεχνών που «καθόρισαν» ως ένα βαθµό τον συνθέτη
και εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της World Music σκηνής. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για
το κοινό.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
2. Τελικοί Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Beach Volley Κ19 εφήβων/νεανίδων
Το διάστηµα από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου 2020 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πρέβεζας στις
εγκαταστάσεις BEACH VOLLEY θα πραγµατοποιηθούν οι Τελικοί του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος Beach Volley Κ19 Αγοριών Κοριτσιών. Οι αθλητές που συµµετέχουν αποτελούν
τους κορυφαίους στο άθληµα του beach volley. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία θα είναι
πολλαπλά από τη διοργάνωση του Τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Beach Volley Κ19:
Ο αθλητισµός για µια σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον παράγοντας κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης. Ειδικά στην επαρχία µε δεδοµένη την µικρή ή µεγάλη απόσταση από το
Κέντρο και την αποµόνωση, ο αθλητισµός αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και αποτελεί
σηµαντικό κίνητρο και διέξοδο για την αθλητική οικογένεια και όχι µόνο. Το συγκεκριµένο
άθληµα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η
συναδελφικότητα. καθώς προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και δηµιουργικό
ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Όσοι παρακολουθήσουν τη συγκεκριµένη
διοργάνωση θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους κορυφαίους, από άποψη τεχνικής, αθλητές στο
είδος τους. Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο να κινητοποιήσουν κυρίως τους
συµµετέχοντες µαθητές, αλλά και όλους τους επισκέπτες και να τους µετατρέψουν από
παθητικούς δέκτες της ζωής σε πρωταγωνιστές της. Η διοργάνωση βοηθά στη βελτίωση των
υποδοµών και στην πολιτιστική κουλτούρα των ανθρώπων, αποτελεί πηγή εσόδων για την τοπική
κοινωνία από τη µετακίνηση, διαµονή, διατροφή, αγορές, περιήγηση και κάθε κατανάλωση
προϊόντων / υπηρεσιών και προσφέρει µια ευρύτατη δηµοσιότητα του αγώνα και κατά συνέπεια
της περιοχής, µέσω ενός σύγχρονου και επαγγελµατικού πλάνου επικοινωνίας & προβολής του
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος (Promotional & Communication Plan) που περιλαµβάνει και
τηλεοπτική προβολή. Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Αθλητικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Ερµής και Φιλαθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Πρέβεζας.
3. «Πρελούδιο στον έρωτα»
Ο ∆ήµος Πρέβεζας σε συνεργασία µε την Π.Ε. Πρέβεζας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας σε µια προσπάθεια αφενός ανάδειξης και παρουσίασης καλλιτεχνών µε πανελλήνια
αποδοχή, και αφετέρου τόνωσης του πολιτιστικού γίγνεσθαι του φετινού καλοκαιριού
διοργανώνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Ρωµαϊκό Ωδείο της Νικόπολης συναυλία µε τον
Παναγιώτη Μάργαρη και τίτλο «Πρελούδιο στον Έρωτα». Ο βραβευµένος κλασικός κιθαρίστας
και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης, παρουσιάζει τη νέα του µουσική παράσταση µε κοµµάτια
από την πλούσια δισκογραφία του, όπως διασκευές του σε υπέροχες µουσικές των Ennio
Morricone, Nino Rota, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Sting, Beatles, Rolling Stones.
Ιδιαίτερη στιγµή της παράστασης, αποτελεί η παρουσίαση του νέου του άλµπουµ «Πρελούδιο
στον έρωτα»”, το οποίο σηµειώνει τεράστια εµπορική επιτυχία µιας και έφτασε στην πρώτη θέση
των επίσηµων charts της Ελλάδας. Είναι ένα σπάνιο ρεσιτάλ για κλασική κιθάρα και θα ταξιδέψει
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σε όλη την Ελλάδα και σε µεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το
κοινό.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
4. «Μετακινούµενη Κτηνοτροφία: από τα χειµαδιά στα βουνά»
Η Αδελφότητα Ανωγειατών δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισµού και της παράδοσης από
το 1978.Με τα χορευτικά τµήµατα συµµετέχει και διοργανώνει φεστιβάλ και σεµινάρια
παραδοσιακών χορών. Το χωριό από το οποίο προέρχεται και η επωνυµία της Αδελφότητας είναι
το Ανώγειο το πιο ορεινό χωριό του νοµού Πρέβεζας µε το σύνολο των κατοίκων του να
ασχολούνται µε την ορεινή κτηνοτροφία. Ο πληθυσµός του χωριού είναι µετακινούµενος λόγω
των αντίξοων καιρικών φαινοµένων που επικρατούν τους περισσότερους µήνες του χρόνου. Το
φθινόπωρο συνηθίζουν να κατεβαίνουν στα ¨χειµαδιά¨ και τον Μάιο να ανεβαίνουν πάλι στο
χωριό. Με αφορµή την µετακίνηση των κοπαδιών, στις 8 Αυγούστου 2020 η Αδελφότητα
διοργανώνει αφιέρωµα µε τίτλο: «Μετακινούµενη Κτηνοτροφία: από τα χειµαδιά στα βουνά».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να θυµηθούν οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νέοι τον τρόπο και
τις δυσκολίες που βίωναν οι κτηνοτρόφοι την εποχή εκείνη. Οµιλητές της εκδηλωσης θα είναι ο κ.
Πετζιος Ευθύµιος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο κ. Στέργιος Μακρής εκπρόσωπος της
Οµοσπονδίας Σαρακατσαναίων Ελλάδος που µε αναφορές και προβολή φωτογραφιών θα µας
µεταφέρουν νοερά σε µιαν άλλη εποχή. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει µουσικά παραδοσιακό
συγκρότηµα µε Ηπειρώτες και Σαρακατσαναίους καλλιτέχνες οι οποίοι θα συνοδεύουν τα
χορευτικά τµήµατα της Αδελφότητας. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και δύο χορευτικά
συγκροτήµατα τα οποία θα µας παρουσιάσουν χορούς από την περιοχή τους (Βέροια, περιοχή
Ρουµλούκι και Τρίκαλα).
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Ζηρού, Αδελφότητα Ανωγειατών Φιλιππιάδας και
Περιχώρων "ο Παπαγιώτης".
5. «Εν Νικοπόλει Άκτια»
Ο ∆ήµος Πρέβεζας σε συνεργασία µε την Π.Ε. Πρέβεζας, τον Σύλλογο ∆ροµέων Πρέβεζας και
τον Ναυτικό Όµιλο Πρέβεζας πραγµατοποιεί κάθε χρόνο στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ
ΑΚΤΙΑ» τον Σεπτέµβριο, µια σειρά από αθλητικές εκδηλώσεις – αγώνες, που πραγµατοποιούνται
κάθε χρόνο ως εξής: α) ∆ροµικοί αγώνες: Αγώνας δρόµου 10 χιλιοµέτρων, Αγώνας δρόµου 5
χιλιοµέτρων, Μαθητικοί αγώνες δρόµου 1 χιλιοµέτρου για τα δηµοτικά και τα γυµνάσια. β)
Κολυµβητικός ∆ιάπλους Άκτιο – Πρέβεζα: ∆ιάπλους 1000 µ Φάρος Ακτίου – ∆ηµαρχείο
Πρέβεζας, ∆ιάπλους Παραλία Μονολιθίου Πρέβεζας 3 χιλιόµετρων και 6 χιλιοµέτρων. Τα οφέλη
από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: Οικονοµικά, µέσω της τουριστικής προβολής
της περιοχής και τις θετικές οικονοµικές επιπτώσεις από την επίσκεψη των συµµετεχόντων και τη
µελλοντική τουριστική ανάπτυξη, κοινωνικά, όπως η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής,
κοµµάτι του οποίου είναι η άθληση, πολιτιστικά µέσα από την περαιτέρω ανάδειξη και
αξιοποίηση του αρχαίου θεσµού των Ακτίων. Η διοργάνωση αυτή προβάλλει ιδεώδη και αξίες για
ευγενή άµιλλα, γόνιµο και δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος και
καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η
συναδελφικότητα. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να αναδείξουν τη σχέση της περιοχής µε τη φύση,
τη θάλασσα, τον αθλητισµό, την ιστορία µας και τον πολιτισµό µας.
Συνδιοργάνωση: Π.Ε. Πρέβεζας, ∆ήµος Πρέβεζας, Σύλλογος ∆ροµέων Πρέβεζας, Ναυτικός
Όµιλος Πρέβεζας.
6. 18ο Preveza Jazz Festival
Η Πρέβεζα τα τελευταία χρόνια υποδέχεται το καλοκαίρι γιορτάζοντας τη µουσική. Το Preveza
Jazz Festival, που γίνεται κάθε χρόνο στην παραλία της πόλης, σηµατοδοτεί την έναρξη του
καλοκαιριού, του πολιτισµού & του τουρισµού. Η ιδιαιτερότητας της φετινής χρονιάς αναγκάζει
την µετάθεση της µεγάλης αυτής γιορτής για τα µέσα Αυγούστου. Στόχος του Preveza Jazz
Festival στην 18η ειδική έκδοση του είναι να παρουσιάσει υψηλής ποιότητας µουσική τζαζ από
όλο τον κόσµο σε δηµόσιο χώρο µε ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση για το κοινό. Το Preveza
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Jazz Festival, µετά το Athens Technopolis Jazz Festival, είναι το πιο µακροχρόνιο Φεστιβάλ Τζαζ
µε διεθνή χαρακτήρα στη χώρα και για τη διετία 2019-2020 φέρει την ευρωπαϊκή σφραγίδα
ποιότητας EFFEE LABEL ως µέλος της κοινότητας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ European Festivals Association (EFA) µαζί µε άλλα 715 ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το σήµα EFFE
είναι σφραγίδα ποιότητας για αξιόλογα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ των τεχνών που αποδεικνύει τη
δέσµευσή τους στον χώρο των τεχνών, τη συµµετοχή της τοπικής κοινότητας και το διεθνές
άνοιγµα. Tο Preveza Jazz Festival διακρίθηκε ως φεστιβάλ «ενσωµατωµένο» στην ευρωπαϊκή
καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική πραγµατικότητα. Πληροί τα κριτήρια του EFFEE
LABEL δηλαδή την παρουσίαση ενός συνεκτικού και επιµεληµένου καλλιτεχνικού
προγράµµατος, την υποστήριξη της συνεχής καλλιτεχνικής εξέλιξης, της προσφοράς ευκαιριών σε
επερχόµενους ή πρωτοποριακούς καλλιτέχνες να δηµιουργήσουν ή να παρουσιάσουν το
πρόγραµµά τους. Το Preveza Jazz Festival στην 18η του έκδοση υλοποιείται µε την υποστήριξη
και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού από το οποίο έλαβε θετική αξιολόγηση µετά την
κατάθεση πρότασης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση για Φεστιβάλ
και σύνθετες πολυθεµατικές δράσεις.Η αθρόα υποβολή συµµετοχών από την Ελλάδα και όλο τον
κόσµο φέτος δείχνει ότι το Preveza Jazz Festival καθιερώθηκε πλέον στον διεθνή χώρο των
σηµαντικών καλλιτεχνικών γεγονότων και ζωντανή απόδειξη ότι Ευρωπαίοι και όχι µόνο
καλλιτέχνες δεν αποµονώνουν τη χώρα µας αντίθετα τη στηρίζουν έµπρακτα παίζοντας σε µια
µικρή πόλη που µε τη σειρά της τους φιλοξενεί µε αγάπη. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουµε ότι παρά την ιδαιτερότητα της φετινής χρονιάς από την ακύρωση των
εκδηλώσεων λόγω της πανδηµίας, το Preveza Jazz Festival θα γίνει στις 15 και 16 Αυγούστου στο
∆ηµοτικό κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» µε την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, της
Περιφερειακής Ενότητας και του ∆ήµου Πρέβεζας που είναι αγαστοί συνδιοργανωτές του
θεσµού. Το 18ο Preveza Jazz Festival είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός µε διεθνή καταξίωση,
σηµαντική πολιτιστική δηµιουργία µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία της Πρέβεζας
σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, ο τουρισµός, η οικονοµία. Ενδεικτικά: Εδραιώνεται ένα Φεστιβάλ
ποιοτικής µουσικής µε µακρόχρονη πορεία, το µοναδικό στην ∆υτική Ελλάδα και από τα
ελάχιστα µε διεθνείς συµµετοχές φεστιβάλ jazz στην χώρα, η Πρέβεζα ισχυροποιεί το στίγµα της
στον ευρωπαϊκό και διεθνή πολιτιστικό χάρτη µε άµεσα οφέλη στον τουριστικό τοµέα και κατ’
επέκταση στον οικονοµικό και κοινωνικό, η περιοχή προβάλλεται σε όλη την Ελλάδα από τα
ΜΜΕ, τα social media, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στις σελίδες των πολιτιστικών
εκδηλώσεων και σε ιστοσελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το visitgreece.gr του ΕΟΤ την
επίσηµη ιστοσελίδα προβολής του ελληνικού τουρισµού, αποτελεί πόλο έλξης για τουρισµό
επιπέδου εκτός τουριστικής σαιζόν µε µια υψηλά ποιοτική εκδήλωση και αποτελεί κίνητρο για
ένα τριήµερο πολιτισµού και αναψυχής, προσφέρει µια υψηλής ποιότητας πολιτιστική
δραστηριότητα η οποία αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό στοιχείο ως παράγοντας οικονοµικής
αξίας που φέρνει κύρος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των ανταγωνιστικών θέλγητρων στον
σύγχρονο τουρισµό, δηµιουργεί δίκτυα σχέσεων και προβολής µέσω της καταξίωσης του
φεστιβάλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µέσω των πρεσβειών τους, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό τη
σηµερινή εποχή του παγκοσµιοποιηµένου πλέον πολιτιστικού τουρισµού, δίνει τη δυνατότητα
στους νέους της περιοχής (σπουδαστές ωδείων, µαθητές Μουσικού Γυµνασίου, φοιτητές των ΤΕΙ)
να παρακολουθήσουν δεξιοτέχνες νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
προσφέροντας τους µουσικά ερεθίσµατα αλλά και να συµµετέχουν στα πρώτα τους βήµατα και
βοηθά νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό αλλά και να διδαχτούν από
αναγνωρισµένους συναδέλφους τους.
Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων παρέχει την έγκρισή της για την
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις προαναφερόµενες εκδηλώσεις υπό την προϋπόθεση ότι
θα τηρηθούν όλα τα µέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID19.
…………………………………………………………………………………………………….
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αγνή ∆ασούλα – Νάκου
Θεµατική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραµµατέας
Βασιλική Μπάρκα

Τα µέλη

