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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 506/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 59533/523/22.2.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 506/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ
2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Π.Δ. Αραΐαο ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ
Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Σκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά
Φεζηηβάι ρνιηθψλ Υνξσδηψλ φπσο ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζηα
Γηεζλή Φεζηηβάι ζρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Pagani ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017 έσο 0205-2017 1ν Βξαβείν, 97/100) θαη ζην Νφβηζαλη εξβίαο (19-04-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν
93/100), ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι ρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Κφπεξ ινβελίαο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 έσο θαη 18-3-2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνχινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπφπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη χξκνο Γεψξγηνο Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 506/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 120ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 2.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο
ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ,
Σκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά Φεζηηβάι ρνιηθψλ
Υνξσδηψλ φπσο ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζηα Γηεζλή Φεζηηβάι
ζρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Pagani ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017 έσο 02-05-2017 1ν
Βξαβείν, 97/100) θαη ζην Νφβηζαλη εξβίαο (19-04-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν 93/100), ζην
Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι ρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Κφπεξ ινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
13 έσο θαη 18-3-2019.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 59533/523/22.2.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΤΑ Β’.
2. Τελ ππ’ αξηζκ. 248595/27.12.2016 (Φ.Δ.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πεξί «Τξνπνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Σθνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Τηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Τν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
9. Τελ ππ’ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Τελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
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11. Τελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/ΥΟΓΓ/09-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
12. Με ηελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Υπ. Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
13. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
14. Τελ αξηζκ. 34/12-3-2015 απφθαζε ηνπ Π.Σ. Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε κεηαβίβαζεο
αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά απφ δηαδηθαζία
πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β) κε πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο».
15. Τελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
16. Τν ππ’ αξηζκ. 46031/400/12-02-2019 Αίηεκα Βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο ζηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019.
17. Τελ ππ’ αξηζκ. 93/2019 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ
Σπκβνπιίνπ ΠΓΔ κε ζέκα: «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο- Π.Δ.
Αραΐαο ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ,
Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά Φεζηηβάι Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ φπσο
ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζηα Γηεζλή Φεζηηβάι ζρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Pagani
ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017 έσο 02-05-2017 1ν Βξαβείν, 97/100) θαη ζην Νφβηζαλη Σεξβίαο (1904-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν 93/100), ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ
Σινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 έσο θαη 18-3-2019, κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο
πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο ρακειφηεξεο-νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα αθνξά ηε κεηαθίλεζε (εηζηηήξηα πνχικαλ, αθηνπιντθά
εηζηηήξηα θαη μελνδνρείν κε πξσηλφ), ζρεδφλ επηά καζεηψλ (7) κειψλ ηεο ρνξσδίαο, κε επηζηξνθή, κε ζθνπφ
ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ.»
18. Τελ ππ’ αξηζκ. 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο κε ζέκα:
Έγθξηζε Σρεδίνπ δξάζεο Αζιεηηθψλ –Πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο
2019.
19. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΙΙ Η ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ
πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: α) ε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ δήκσλ (πεξίπησζε
11), β) ε πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε
πινπνίεζε αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, δήκνπο, θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ.
20. Γηα ηηο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ησλ λ.π.δ.δ. ειιείςεη ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε
λνκνινγία ηνπ Δ.Σ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο επηηξέπνληαη, εθφζνλ: α) εμππεξεηνχλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, β)
ζπληεινχλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ή επηβάιινληαη απφ γεληθφηεξνπο
θαλφλεο εζηκνηππίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα φηη: i) ππάξρεη
εγθεθξηκέλε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ίί) ην χςνο ηεο δαπάλεο βξίζθεηαη ζε ινγηθά
πιαίζηα.
Με ην ππ΄αξηζκ. 16/16-01-2019 έγγξαθφ ηνπ ην 18ν Γπκλάζην Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ,
καο ελεκέξσζε γηα ηα θαησηέξσ:
Η ηξίθσλε ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ, έρεη θαηαθέξεη λα δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά Φεζηηβάι Σρνιηθψλ
Φνξσδηψλ φπσο ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζηα Γηεζλή Φεζηηβάι ζρνιηθψλ
Φνξσδηψλ ζην Pagani ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017 έσο 02-05-2017 1ν Βξαβείν, 97/100) θαη ζην
Νφβηζαλη Σεξβίαο (19-04-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν 93/100), θαη επειπηζηεί θαη θέηνο λα ζπλερίζεη
ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο, ζπκκεηέρνληαο ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ
Σινβελίαο απφ 13-03 έσο θαη 18-03-2019. Άιισζηε θαη ζηα καζεηηθά Φεζηηβάι ηεο Πάηξαο έρνπλ πάληα κία
μερσξηζηή θαη ζεκαληηθή παξνπζία.
Τνλ Μάξηην ηνπ 2019 απφ 13 έσο θαη 18-3-2019, ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι
Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ Σινβελίαο. Τα 46 παηδηά ηεο ρνξσδίαο, ζέινπλ πνιχ λα ιάβνπλ κέξνο θαη ζε
απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε λα αλαδείμνπλ γηα άιιε κία θνξά ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ην ζρνιείν θαη θαη΄
επέθηαζε ηελ Πφιε καο θαη ηελ Γπη. Διιάδα.
Με ην ππ’ αξηζκ. 16/16-01-2019 έγγξαθφ ηνπ ην 18ν Γπκλάζην Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ,
καο ελεκέξσζε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθίλεζεο-ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ- κειψλ ηεο Φνξσδίαο ηνπ
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ζρνιείνπ ζα θπκαλζεί ζην πνζφ ησλ 14.720,00€ (46 καζεηέο x 320,00€/καζεηή) θαη ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαιπθζεί απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο γνλείο.
Η ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
γεγνλφο, ηφζν γηα ην ζρνιείν φζν θαη γηα ηα παηδηά αιιά θαη ηελ πεξηνρή, θαζψο ηα παηδηά ζα έιζνπλ ζε επαθή
κε καζεηέο δηαθνξεηηθήο θνπινχξαο θαη ζα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Δπηπιένλ ζα πξνβιεζεί, ην
ζρνιείν αιιά θαη ε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, θαη θαη’ επέθηαζε
ε Γπηηθή Διιάδα.
Η δηάθξηζε ηεο ρνξσδίαο ησλ καζεηψλ ηνπ 18ν Γπκλάζην Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ
κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ πξέπεη λα
βξεη ηε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ελζάξξπλζή ηεο θαη ηε ζπλέρεηά ηεο.
Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφο ζηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π.Δ. Αραΐαο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο
αλάπηπμεο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, κε παξάιιειε επνπηεία θαη ελίζρπζε ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ πνπ
επηδηψθνπλ αληίζηνηρνπο ζθνπνχο, ε ΠΓΔ- Π.Δ. Αραΐαο ζα ζπκκεηέρεη ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε
(εηζηηήξηα πνχικαλ, θαη μελνδνρείν κε πξστλφ) ησλ καζεηψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ,
Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι Σρνιηθψλ
Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ Σινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 έσο θαη 18-3-2019.
Σπγθεθξηκέλα ε Π.Γ.Δ- Π.Δ. Αραταο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δαπάλε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ
κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, ζηέιλεη κήλπκα επγελνχο
άκηιιαο ζηε λέα γεληά θαζψο επίζεο πξνηξνπή πξνο ηνπο λένπο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο,
θαιιηηερληθέο θαη πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ςπρή, ην πλεχκα θαη ην
ζψκα ησλ λέσλ.
Η δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, ζχκθσλα κε
ηα πξναλαθεξφκελα, κπνξεί λα κελ εμππεξεηεί άκεζα ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ή λα κελ
ζπλδέεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, ζπληειεί φκσο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ θνηλή
νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο, αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα
είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα
βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο
θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο.
Η ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο- Π.Δ. Αραΐαο ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ
ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι
Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ Σινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 έσο θαη 18-3-2019 ζα είλαη κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα αθνξά ηε κεηαθίλεζε ζρεδφλ επηά καζεηψλ (7)
κειψλ ηεο ρνξσδίαο, κε επηζηξνθή.
Παξφηη, φπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη
ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο εζηθέο αμίεο, ελ ηνχηνηο ε
εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο
δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη παξφκνηαο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, δηα ηνχην ε Πεξηθέξεηα
ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεχεη ζηελ νπζηψδε ζπκβνιή
ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Τν θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα
θαιχςεη ε Πεξηθέξεηα θαηά ηελ άπνςή καο δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα δελ ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε)
επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηελ απαξαίηεηε ιφγσ επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα.
Γηα ηε κεηαθίλεζε (εηζηηήξηα πνχικαλ, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θαη μελνδνρείν κε πξστλφ), ζρεδφλ επηά
καζεηψλ (7) κειψλ ηεο ρνξσδίαο, κε επηζηξνθή, θαηαηέζεθαλ νη θαησηέξσ πξνζθνξέο:
A)Τνπξηζηηθφ Γξαθείν «Fast Travel by Keramidas», Θ. Φηιφπνπινο- Κ. Παξζελφπνπινο Α.Δ., πνζνχ 320,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ/ άηνκν
B)Τνπξηζηηθφ Γξαθείν «Georgadas Travel», Σ. Γεσξγαληά, πνζνχ 329,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ/
άηνκν
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
εισηγούμαι
Τελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ
καζεηψλ, κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, νη νπνίνη έρνπλ
δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά Φεζηηβάι Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ φπσο ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή
δηάθξηζε θαη ζηα Γηεζλή Φεζηηβάι ζρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Pagani ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017
έσο 02-05-2017 1ν Βξαβείν, 97/100) θαη ζην Νφβηζαλη Σεξβίαο (19-04-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν
93/100), ζην Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι Σρνιηθψλ Φνξσδηψλ ζην Κφπεξ Σινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
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ζηηο 13 έσο θαη 18-3-2019, ζην ηνπξηζηηθφ Γξαθείν «Fast Travel by Keramidas», Θ. Φηιφπνπινο- Κ.
Παξζελφπνπινο Α.Δ. (κε πξνζθνξά 320,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ/ άηνκν) γηα ηε κεηαθίλεζε (εηζηηήξηα
πνχικαλ, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θαη μελνδνρείν κε πξστλφ), ζρεδφλ επηά καζεηψλ (7) κειψλ ηεο ρνξσδίαο, κε
επηζηξνθή, κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ.
Η Π.Γ.Δ. - Π.Δ. Αραΐαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δαπάλε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ κειψλ ηεο
ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Τκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, ζηέιλεη κήλπκα επγελνχο άκηιιαο
ζηε λέα γεληά θαζψο επίζεο πξνηξνπή πξνο ηνπο λένπο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη
πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ςπρή, ην πλεχκα θαη ην ζψκα ησλ λέσλ.
Η δαπάλε α) ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη
ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο
ζηνπο λένπο, αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη
δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα
αιιά θπξίσο ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο, β)
είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ κελχκαηνο
ηεο επγελνχο άκηιιαο ζηε λέα γεληά θαη ηεο πξνηξνπήο πξνο ηνπο λένπο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο,
θαιιηηερληθέο θαη πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ςπρή, ην πλεχκα θαη ην
ζψκα ησλ λέσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα απφθαζε. Τέινο
πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην
θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα
ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ Αραΐαο έηνπο 2019.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 59533/523/22.02.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ..
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 2.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο
ζηε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ, κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ,
Σκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί ζε ζεκαληηθά Φεζηηβάι ρνιηθψλ
Υνξσδηψλ φπσο ηεο Καξδίηζαο ζηελ Διιάδα, κε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη ζηα Γηεζλή Φεζηηβάι
ζρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Pagani ηεο Napoli ζηελ θ. Ιηαιία (29-04-2017 έσο 02-05-2017 1ν
Βξαβείν, 97/100) θαη ζην Νφβηζαλη εξβίαο (19-04-2018 έσο 23-04-2018 1ν Βξαβείν 93/100), ζην
Παλεπξσπατθφ Φεζηηβάι ρνιηθψλ Υνξσδηψλ ζην Κφπεξ ινβελίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
13 έσο θαη 18-3-2019, ζην ηνπξηζηηθφ Γξαθείν «Fast Travel by Keramidas», Θ. Φηιφπνπινο - Κ.
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Παξζελφπνπινο Α.Δ. (κε πξνζθνξά 320,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. / άηνκν) γηα ηε
κεηαθίλεζε (εηζηηήξηα πνχικαλ, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θαη μελνδνρείν κε πξσηλφ), ζρεδφλ επηά
καζεηψλ (7) κειψλ ηεο ρνξσδίαο, κε επηζηξνθή, κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ.
Η Π.Γ.Δ. - Π.Δ. Αραΐαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δαπάλε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ
κειψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ 18νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ, Σκήκαηα Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ, ζηέιλεη
κήλπκα επγελνχο άκηιιαο ζηε λέα γεληά θαζψο επίζεο πξνηξνπή πξνο ηνπο λένπο γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ςπρή, ην πλεχκα θαη ην ζψκα ησλ λέσλ.
Η δαπάλε α) ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο φπσο απηέο
θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010) θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ, ηελ θνηλή
νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο, αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθψλ
επηδηψμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηηο
εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο ηελ
αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξψπηλεο νινθιήξσζεο, β) είλαη
επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ
κελχκαηνο ηεο επγελνχο άκηιιαο ζηε λέα γεληά θαη ηεο πξνηξνπήο πξνο ηνπο λένπο γηα ηελ
ελαζρφιεζε κε πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο πξνάγνπλ ηελ ςπρή, ην πλεχκα θαη ην ζψκα ησλ λέσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα,
πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα απφθαζε. Σέινο πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη
κε βεβαηφηεηα ε επξεία απήρεζε ηεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, θαη ην θπξηφηεξν θαη επηδησθφκελν
ε θαη’ νπδέλα ηξφπν ππέξβαζε, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη
ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο
πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
Η Γαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο - Π.Δ. Αραΐαο
έηνπο 2019.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ
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