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Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.:46825/20
ΠΡΟ:
Δ/νςθ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ,
Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Παιδείασ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
1. Γραφείο Περιφερειάρχθ
Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεςτικοφ Γραμματζα
Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 10/2021 Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ»
ΧΕΣ.:Θ αρ. πρωτ.:46817/171/22-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ,
Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Παιδείασ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 10/2021 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «ΓΑΙΑ» τθσ πολιτιςτικισ
εκδιλωςθσ «Patras Carnival Music Festival», θ οποία κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά από 4
μζχρι 14 Μαρτίου 2021, δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 12.400,00€ με το Φ.Π.Α.» και παρακαλοφμε
για τισ ενζργειζσ ςασ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ

ΖΑΪΜΗ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ

θ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡIΘΜ. 02/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΘ ΣΑΚΣΙΚΘ ΤΝΕΔΡΙΑΘ (ΜΕΩ
ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ) ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
θ
τθν Πάτρα ςιμερα τθν 24 Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15:00, ςυνεδρίαςε τακτικά
μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικ. 145/2019 (ΦΕΚ τ. Β 3982/1-112019), και ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 147/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΞ27Λ6-Ε0), αποφάςεισ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 46449/19/19-02-2021
πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ.
τθ ςυνεδρίαςθ επί ςυνόλου 13 μελϊν παρευρζκθκαν τα παρακάτω μζλθ:
1. Ηαΐμθσ
Φωκίων
–
Αντιπεριφερειάρχθσ
Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ
και
Καινοτομίασ/Πρόεδροσ
2. Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία- Περιφερειακι φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ/Αντιπρόεδροσ
3. Γοφδασ Μιχαιλ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
4. Φίλιασ Ανδρζασ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
5. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
6. Μπιλίρθσ Χριςτοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
7. κιαδαρζςθσ πυρίδων - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
8. Κόντθσ Κωνςταντίνοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
9. Καπλάνθσ Διονφςιοσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
10. Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Περιφερειακόσ φμβουλοσ/Σακτικό μζλοσ
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηαν αν και νόμιμα προςκλικθκαν οι Περιφερειακοί φμβουλοι και
τακτικά μζλθ κ. κ. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ, Καρακαναςόπουλοσ Νικόλαοσ και Χατηθλάμπρου
Βαςίλειοσ.
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Αγγελοποφλου
Γεωργία και Σςοφμα Βαςιλικι, ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ.: 235276/4006/16-09-2020 (ΑΔΑ:9Ε75Λ6ΛΛΜ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ κατά νόμο ςφνκεςθσ και απαρτίασ τθσ Επιτροπισ, ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
θ
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Απόφαςη 10/ 2021
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θέμα εκτόσ τησ Ημερήςιασ Διάταξησ με τίτλο:
«Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι
εταιρεία «ΓΑΙΑ» τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ «Patras Carnival Music Festival», θ οποία κα
πραγματοποιθκεί διαδικτυακά από 4 μζχρι 14 Μαρτίου 2021, δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των
12.400,00€ με το Φ.Π.Α.» και πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω του χρονικοφ διαςτιματοσ
πραγματοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ.
Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ,
παρζκεςε τθν αρ. πρωτ.:46817/171/22-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ,
Ακλθτιςμοφ, Σουριςμοφ & Απαςχόλθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Παιδείασ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ,
θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 «Αρμοδιότθτεσ Περιφερειϊν» του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ
αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ειδικότερα τισ αρμοδιότθτεσ του τομζα Θ. Παιδείασ - Πολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται, ιδίωσ:
1.1.Θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ και των διμων.
1.2.Ο ςυντονιςμόσ δράςεων των πολιτιςτικϊν φορζων τθσ περιφζρειασ.
1.3.Θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ.
1.4.Θ κοινι οργάνωςθ με τοπικοφσ φορείσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθ διάδοςι τθσ ςτουσ νζουσ.
2. Σθν αρικμ. 248595/27-12/2019 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ » ( ΦΕΚ4309 Βϋ/30-12-2016), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Ειδικότερα
ςτο άρκρο 20 κεφ. Β παρ. 3 εδάφιο IV αναφζρεται το τμιμα Παιδείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ είναι
αρμόδιο ιδίωσ για: το ςυντονιςμό πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δράςεων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, τθν
υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων που αφοροφν περιςςότερεσ από μια
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, τθ κζςπιςθ βραβείων, χορθγιϊν και άλλων μζςων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ
ανάπτυξθσ των γραμμάτων και των τεχνϊν, με παράλλθλθ εποπτεία και ενίςχυςθ ςυλλόγων και φορζων
που επιδιϊκουν αντίςτοιχουσ ςκοποφσ ςε επίπεδο Περιφζρειασ
3. Σθν αρικμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν
ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ
και 31-12-2023.
4. Σθν αρικμ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
5. Σθν αρικμ. 145/2019 (ΦΕΚ 3982/1.11.2019/Βϋ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου περί
ςφςταςθσ επιτροπισ με τον τίτλο «Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Π.. Δυτικισ Ελλάδασ»
και μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςε αυτι. Όπου μεταξφ άλλων θ εν λόγω Επιτροπι είναι αρμόδια για: xiii.
Σθν ζγκριςθ υλοποίθςθσ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και εκδθλϊςεων υπερτοπικισ ςθμαςίασ
θ
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6. Σθν αρικμ. 147/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ με τον
τίτλο «Επιτροπι Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Π.. Δυτικισ Ελλάδασ».
7. Σθν υπ’ αρ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020)
8. Σθν υπ’ αρικ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ αναφορικά με τθν
«Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 2730/11-01-2021 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
9. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΠΠΑΣΑ/44394/162/18-02-2021 αίτθμα τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ
εταιρείασ «ΓΑΙΑ»..
Θ «ΓΑΙΑ» ΑΜΚΕ ςτο πλαίςιο των δράςεϊν τθσ «Save Music» και ςε ςυνεργαςία με το Επιμελθτιριο Αχαΐασ,
λόγω των ςυνκθκϊν Covid19 που βιϊνουμε όλοι, προτείνει τθ διοργάνωςθ ενόσ μουςικοφ Φεςτιβάλ
Μουςικισ, του Patras Carnival Music Festival, κατά τθ διάρκεια τθσ καρναβαλικισ περιόδου. Θ ιδζα ζχει ωσ
κφριο μζλθμα να δϊςει αφενόσ δουλειά ςτουσ επί μινεσ άνεργουσ εργαηόμενουσ ςτον πολιτιςμό και
αφετζρου να μεταφζρει ςε κάκε οκόνθ ςε όλο τον κόςμο ότι θ μουςικι είναι ηωντανι και περιμζνει τθν
ςτιγμι που κα ξαναςμίξει με όλουσ εμάσ. Σο Patras Carnival Music Festival, κα φιλοξενιςει Πατρινοφσ,
Αχαιοφσ, αλλά και πανελλαδικισ αναγνωριςιμότθτασ καλλιτζχνεσ και κα κάνει ζναρξθ με το πρϊτο Live
Event τθν Πζμπτθ 4 Μαρτίου 2021. Θα ακολουκιςουν ηωντανζσ ςυναυλίεσ και μεταδόςεισ ζωσ και τθν
Κυριακι 14 Μαρτίου 2021 μζςα από μια ποικιλία εμβλθματικϊν χϊρων τθσ πόλθσ τθσ Πάτρασ που είναι
άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνοι με το Πατρινό Καρναβάλι. Σο Patras Carnival Music Festival κα μεταδοκεί
διαδικτυακά, τθλεοπτικά και ραδιοφωνικά, κακιςτϊντασ κοινωνοφσ τθσ μεγάλθσ γιορτισ όλουσ τουσ κεατζσ
από όποιο γεωγραφικό ςθμείο και οκόνθ επιλζξουν να το παρακολουκιςουν. Θ κάκε γιορτινι εκδιλωςθ κα
διαρκζςει περιςςότερεσ από 2 ϊρεσ, κα φιλοξενθκεί ςε ζνα άκρωσ αποκριάτικο ντεκόρ και κα μεταδοκεί
ηωντανά.
Σο ςυνολικό κόςτοσ δαπανϊν που κα καλφψει θ ΠΔΕ ανζρχεται ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν, ςυνολικοφ
ποςοφ 12.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και πιο ςυγκεκριμζνα:
 τθν εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά, από 4 Μαρτίου μζχρι 14 Μαρτίου 2021, ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.884,00€ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και θ
ΠΔΕ κα καλφψει το κόςτοσ τθσ ψθφιακισ παραγωγισ, τθλεςκθνοκεςίασ και μετάδοςθσ των ςυναυλιϊν
(τεχνικόσ όροσ: Παραγωγι Webcasting και Διαδικτυακι μετάδοςθ) τθσ εκδιλωςθσ «Patras Carnival Music
Festival», ςυνολικοφ ποςοφ 12.400,00 ευρϊ, επιβαρφνοντασ τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ
Θ ΠΔΕ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ τθσ ευκφνθσ κα ςυνδιοργανϊςει τθν ανωτζρω δράςθ, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τισ πρωτόγνωρεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID19.
Κατόπιν αυτϊν και με βάςθ όλα τα παραπάνω ειςθγοφμαςτε:
Σθν ζγκριςθ τθσ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ, Ζγκριςθ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ
«Patras Carnival Music Festival» που διοργανϊνει θ αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία «ΓΑΙΑ» θ οποία κα
πραγματοποιθκεί διαδικτυακά από 4 Μαρτίου μζχρι 14 Μαρτίου 2021.
Θ δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απ’ευκείασ ανάκεςθσ μζςω ςυγκζντρωςθσ προςφορϊν όπωσ
ορίηεται από τισ αρμοδιότθτεσ του Αντιπεριφερειάρχθ.
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ & Σουριςμοφ τθσ Π.Δ.Ε.

κ. Κοροβζςθ Νικόλαο, για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Μετά τθν τοποκζτθςθ του προζδρου και των μελϊν, το ςϊμα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι
εταιρεία «ΓΑΙΑ», τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ «Patras Carnival Music Festival», θ οποία κα
θ
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ΑΔΑ: Ψ46Υ7Λ6-Κ0Α
πραγματοποιθκεί διαδικτυακά από 04 μζχρι 14 Μαρτίου 2021, δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των
12.400,00€ με το Φ.Π.Α.
Θ δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ μζςω ςυγκζντρωςθσ
προςφορϊν όπωσ ορίηεται από τισ αρμοδιότθτεσ του Αντιπεριφερειάρχθ.

Η απόφαςη αυτή έλαβε αφξοντα αριθμό 10/2021.

Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ

ΖΑΪΜΗ ΦΩΚΙΩΝ
Αντιπεριφερειάρχθσ Επιχειρθματικότθτασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ

Θ Αντιπρόεδροσ
Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία

ΣΑ ΜΕΛΘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

θ

Γοφδασ Μιχαιλ
Φίλιασ Ανδρζασ
Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ
Μπιλίρθσ Χριςτοσ
κιαδαρζςθσ πυρίδων
Κόντθσ Κωνςταντίνοσ
Καπλάνθσ Διονφςιοσ
Ανδρικόπουλοσ Παναγιϊτθσ
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