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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 146/12-03-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
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Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. οικ. 75037/314/08-03-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 146/12-03-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ
Πάτρας – ArtWalk 4, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 30 Ιουνίου 2019 (με δυνατότητα παράτασης έως την 31.7.2019 σε περίπτωση
έκτακτων καιρικών συνθηκών), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.600,00 €, που αφορά την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνών (αεροπορικά εισιτήρια), διαμονής
καλλιτεχνών, χρωμάτων (ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, αστάρια, σπρέι) και
ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση
του εν λόγω Φεστιβάλ» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 6/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 75074/315/8-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών).
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
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Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 146/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 14ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας – ArtWalk 4, που θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019 (με δυνατότητα
παράτασης έως την 31.7.2019 σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών), με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των
18.600,00 €, που αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνών (αεροπορικά
εισιτήρια), διαμονής καλλιτεχνών, χρωμάτων (ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, αστάρια,
σπρέι) και ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ».
Ο

Εισήγηση
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3.
Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
4.
Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
4309/β/30-12-2016).
5.
Την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017)
με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
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Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με
την αριθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
7.
Την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
8.
Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9.
Την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
10.
Την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
11.
Την υπ’ αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
1864/Β/26-5-2017).
12.
Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.Η, εδαφ.13, 15, του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.
Την υπ’ αριθμ. 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγράμματος Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019».
14.
Το από 13/8/2018, 25/1/2019, 28/1/2019 και 7/3/2019 ηλεκτρονικά
μηνύματα με συνημμένα αιτήματα της Art in Progress συνδιοργάνωσης του 4ου
Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας/Art Walk 4 προς την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
15.
Το υπ.αριθμ. 74018/307/8-3-2019 αίτημα δέσμευσης πίστωσης προς το
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών - Διατάκτη για διενέργεια δαπάνης.
6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις
αρμοδιότητες των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού –
Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας και των Δήμων (περίπτωση 11),
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β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας
(περίπτωση 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων
με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της
στους νέους (περίπτωση 15).
Επιπλέον, με την υπ΄αριθμ 253/28-12-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η υλοποίηση συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης
προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
Η Art In Progress είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τον
πολιτισμό και έδρα την Πάτρα. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 και δραστηριοποιείται
στην οργάνωση και υλοποίηση εικαστικών/πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων βασισμένη στην κοινωνία των πολιτών.
Η ιδέα του Street Art Festival Πάτρας-ArtWalk στην Πάτρα γεννήθηκε, με σκοπό να
προωθήσει την τέχνη και τις τεχνικές των εναλλακτικών μορφών τέχνης με ιδιαίτερη
έμφαση στις παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, σε αρχαία και νεότερα μνημεία
κληρονομιάς, αλλά και στο αστικό τοπίο.
Το 2018 η Art in Progress σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
διοργάνωσε το 3ο διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας| ArtWalk 3 με μεγάλη
επιτυχία στην τοπική κοινωνία, αλλά και εξαιρετική απήχηση στην Ελληνική και
διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα. Το ArtWalk είναι το μοναδικό Street Art Φεστιβάλ
διεθνούς εμβέλειας στην Ελλάδα που υποστηρίζεται αμιγώς από την κοινωνία των
πολιτών με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα, το ArtWalk 3 με πρωτοφανή
τρόπο για τα δεδομένα της πόλης, κινητοποίησε ενεργά τους πολίτες δημιουργώντας
ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ευφορίας για τη μελλοντική εικόνα της πόλης σε
ολόκληρη την Πάτρα. Απασχόλησε τον τοπικό, τον εθνικό και τον διεθνή τύπο με
περισσότερα από 215 άρθρα, καθώς η ανταπόκριση στα social media της Art in
Progress και μόνο, ξεπέρασε τις 522.000 επισκέψεις.
Έτσι η Art in Progress απέδειξε ουσιαστικά ότι οι εικαστικές παρεμβάσεις στον
δημόσιο αστικό ιστό της πόλης και ο σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να
καθιερώσουν διεθνώς την Πάτρα ως πόλο έλξης πολιτισμικού τουρισμού μέσω της
καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της εξωστρέφειας.
Η Art In Progress, μας ενημέρωσε [(14) σχετικό] ότι θα διοργανώσει το 4ο Διεθνές
Street Art Φεστιβάλ Πάτρας – ArtWalk 4 το 2019, η εκκίνηση του οποίου θα
πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2019 , ενώ η υλοποίηση των εικαστικών έργων θα
ξεκινήσει στις 30 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται
ότι λόγω τυχόν έκτακτων και μη προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών, η ολοκλήρωση
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του φεστιβάλ μπορεί να μετατεθεί μέχρι και την 31η Ιούλιου 2019. Στο φεστιβάλ
συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 29η Απριλίου 2019,
κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναγκαία προετοιμασία των τοίχων με
εξειδικευμένα υλικά (π.χ. αστάρια, βερνίκια) πριν την τελική εφαρμογή των
εικαστικών έργων.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Street Αrt Φεστιβάλ Πάτρας /
ArtWalk 4 έχει ως ακολούθως:
 Έναρξη περιόδου τοιχογραφιών 30 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2019 (η χρονική
περίοδος μπορεί να μετατοπιστεί - προσαρμοστεί λόγω των καιρικών
συνθηκών).
 Δημιουργία 10-12 μεγάλων τοιχογραφιών (murals) εντός του αστικού ιστού
της πόλης.
 Ο κάθε φιλοξενούμενος καλλιτέχνης κατά την διάρκεια της παραμονής του θα
μεταφέρει την γνώση του, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε
εφήβους, νέους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
 Θα δημιουργηθεί σύγχρονος ψηφιακός διαδραστικός τουριστικός οδηγός
για την εύκολη περιήγηση επισκεπτών στις τοιχογραφίες της πόλης. Θα
περιλαμβάνει συνεντεύξεις των καλλιτεχνών και αρχεία βίντεο που θα
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής τους εργασίας στην πόλη.
 Στο τέλος της διοργάνωσης θα γίνει η καθιερωμένη περιπατητική ξενάγηση
από καλλιτέχνες σε προσκεκλημένους πολίτες, ειδικούς της τέχνης, παιδιά,
γονείς και απλούς περαστικούς ώστε να συζητήσουν ανοιχτά για τον δημόσιο
χώρο που επιθυμούν να ζουν και να δουν από κοντά τις μοναδικές
δημιουργίες της πόλης.
Το ArtWalk4 στοχεύει:
 Μέχρι το 2020 να έχουν δημιουργηθεί 80 τοιχογραφίες (murals) στην πόλη
 Η Πάτρα να γίνει η πόλη με τη μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη παρουσία
murals και street artists στην Ελλάδα
 Να δημιουργηθεί σύγχρονος διαδραστικός τουριστικός οδηγός για την
περιήγηση επισκεπτών στα Murals της πόλης
 Να γίνει προσέλκυση του πολιτισμικού τουρισμού ολόκληρου του κόσμου σε
σχέση με το γκράφιτι και την Street Art
 Σκοπός του ArtWalk4 είναι να παρασύρει τους πολίτες έξω από τα
καθιερωμένα μονοπάτια της πόλης, αντικαθιστώντας την καθημερινότητα
τους με εικαστικές παρεμβάσεις και φαντασία.
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Σημειώνεται ότι:
 η δυναμική πορεία των εξαιρετικά επιτυχημένων ArtWalk που διοργάνωσε η
Art in Progress τα προηγούμενα χρόνια έτυχαν μεγάλης και αυξανόμενης
ανταπόκρισης τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους πολίτες.


Κάθε διοργάνωση του ArtWalk πλαισιώνεται με τη συμμετοχή δεκάδων
καλλιτεχνών και θεωρητικών από όλο τον κόσμο καθώς υποστηρίζεται κυρίως
από την τοπική κοινωνία των πολιτών με περισσότερους από 100 νέους, ως
εθελοντές.



Πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες με εξειδικευμένα
σεμινάρια/προγράμματα/ εργαστήρια workshops σε σχέση με τη σύγχρονη
τέχνη και το γκράφιτι προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν την περίοδο
του φεστιβάλ, προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία στους συμμετέχοντες
πολλών και διαφορετικών εκφράσεων της σύγχρονης τέχνης στο δημόσιο
χώρο.



Γενικότερα, πρόκειται για ένα εικαστικό/καλλιτεχνικό project δρόμου και όχι
μόνο, που αποτυπώνει τη σκέψη και την επιθυμία καλλιτεχνών για άμεση
έκφραση και επικοινωνία με το κοινό της πόλης, την αναγκαιότητα
οικειοποίσης του δημόσιου χώρου καθώς και την ανάδειξη αρχαίων και
νεότερων μνημείων κληρονομιάς μέσα από το πρίσμα μιας τόσο επίκαιρης
αλλά και ξεχωριστής σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση του Διεθνούς
Φεστιβάλ ArtWalk4 αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία που θα συνδράμει θετικά
στην ανάδειξη του οικιστικού ιστού της πόλης μας, της ιστορίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου και της χώρας μας, μέσω της αναπαράστασης στιγμών από
την ιστορία μας και την καθημερινότητα στις τοιχογραφίες, αποτελώντας με τον
τρόπο αυτό ένα άμεσο και έμμεσο τρόπο προσέλκυσης επισκεπτών και ενισχύοντας
παράλληλα την εξωστρέφεια της Περιφέρειας.
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός του Φεστιβάλ ανέρχεται σε 164.626,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει στη συνδιοργάνωση του εν λόγω
Φεστιβάλ με τη διάθεση μέχρι του ποσού των 18.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη των εξόδων, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή προσφορών και επιλογής
της οικονομικότερης, της μετακίνησης καλλιτεχνών (αεροπορικά εισιτήρια), της
διαμονής καλλιτεχνών, των χρωμάτων (ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, αστάρια, σπρέι)
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και της ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση του Φεστιβάλ, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα:
Μετακίνηση καλλιτεχνών (αεροπορικά εισιτήρια)
Διαμονή Καλλιτεχνών (ξενοδοχείο)
Χρώματα (αστάρι, ακρυλικό χρώμα, σπρέι)
1.Βερνίκια – αστάρια
2. Σπρέι
Ανυψωτικά μηχανήματα (ενοικίαση)

4.990,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
2.040,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
2.900,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
2.470,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
6.200,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Σύνολο: 18.600,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας –
ArtWalk 4, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
(με δυνατότητα παράτασης έως την 31.7.2019 σε περίπτωση έκτακτων καιρικών
συνθηκών), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με
συλλογή προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 18.600,00 €, που αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνών
(αεροπορικά εισιτήρια), διαμονής καλλιτεχνών, χρωμάτων (ακρυλικά χρώματα,
βερνίκια, αστάρια, σπρέι) και ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, αναγκαίων για
την επιτυχή διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ.
1.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας οικονομικού έτους 2019.
Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων όπου απαιτούνται.
2.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με

την Art In Progress, του 4ου Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας – ArtWalk 4, που
θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, 1 Απριλίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019 (με δυνατότητα
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παράτασης έως την 31.7.2019 σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών), με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς με συλλογή
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, δαπάνης μέχρι του ποσού των
18.600,00 €, που αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνών (αεροπορικά
εισιτήρια), διαμονής καλλιτεχνών, χρωμάτων (ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, αστάρια,
σπρέι) και ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας οικονομικού έτους 2019.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων όπου απαιτούνται.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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