INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.28 13:58:34
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΛΓΒ7Λ6-877

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 28 Μαπηίος 2019
Απ. Ππωη: 88375/949
ΠΡΟ: Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο &
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 727/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 87929/374/21.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 727/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
18.600,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ Art In Progress, ηνπ 4νπ Γηεζλνύο Street Art Φεζηηβάι Πάηξαο – ArtWalk
4, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα, 1 Απξηιίνπ 2019 - 30 Ηνπλίνπ 2019 (κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο έσο ηελ 31/7/2019 ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ), θαη αθνξά ηελ
θάιπςε εμόδσλ κεηαθίλεζεο θαιιηηερλώλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα), δηακνλήο θαιιηηερλώλ,
ρξσκάησλ/βεξληθηώλ-ζπξέπ θαη ελνηθίαζεο αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή
δηνξγάλσζε ηνπ ελ ιόγσ Φεζηηβάι», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 727/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 117ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε

δαπάλεο

θαη

δηάζεζεο

πίζησζεο

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

18.600,00

επξώ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
κε ηελ Art In Progress, ηνπ 4νπ Γηεζλνύο Street Art Φεζηηβάι Πάηξαο – ArtWalk 4, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα, 1 Απξηιίνπ 2019 - 30 Ηνπλίνπ 2019 (κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο
ηελ 31/7/2019 ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ), θαη αθνξά ηελ θάιπςε εμόδσλ
κεηαθίλεζεο θαιιηηερλώλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα), δηακνλήο θαιιηηερλώλ, ρξσκάησλ/βεξληθηώλζπξέπ θαη ελνηθίαζεο αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο,
θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ ελ
ιόγσ Φεζηηβάι».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 87929/374/21.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
4. Σελ Απφθαζε 248595/27-12-2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/β/30-12-2016).
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 165633/8-8-2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12-2016 απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ 4309/Β/30-12-2016).
6. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019». Ζ αλσηέξσ
απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
7. Σελ ππ’ αξ. 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/7-22017),
8. 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».
9. Σελ ππ’ αξ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ Πξνέδξνπ
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
10. Σελ ππ’ αξ. 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).
11. Σελ ππ’ αξ. 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
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αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»(ΦΔΚ
1864/Β/26-5-2017).
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ. Ζ, εδαθ.13, 15, ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), φπσο
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΑ407Λ6-Κ0Φ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθψλ – Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα
ην έηνο 2019».
14. Σα απφ 13/8/2018, 25/1/2019, 28/1/2019 θαη 7/3/2019 ειεθηξνληθά κελχκαηα κε ζπλεκκέλα αηηήκαηα ηεο
Art in Progress πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ 4νπ Γηεζλνχο Street Art Φεζηηβάι
Πάηξαο/Art Walk 4.
15. Σν ππ. αξηζκ. 74018/307/8-3-2019 αίηεκα δέζκεπζεο πίζησζεο πξνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Οηθνλνκηθψλ - Γηαηάθηε γηα δηελέξγεηα δαπάλεο.
16. Σελ Α/Α 1609/2019 (ΑΓΑ: 68ΠΕ7Λ6-Θ7Σ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
17. Ζ ππ’ αξηζκ. 77511/5641/20-3-2019 Βεβαίσζε Ύπαξμεο Πίζησζεο.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 146/12-3-2019 (ΑΓΑ: Φ6ΜΘ7Λ6-ΖΓ7) Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο &
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο.
Με ηηο απφ 13/8/2018, 25/1/2019, 28/1/2019 θαη 7/3/2019 επηζηνιέο ηεο [(14) ζρεηηθφ] ε Art in Progress καο
ελεκέξσζε φηη ζα δηνξγαλψζεη ην 4ν Γηεζλέο Street Art Φεζηηβάι Πάηξαο – ArtWalk4 ην 2019, ε εθθίλεζε
ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1ε Απξηιίνπ 2019, ελψ ε πινπνίεζε ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ ζα μεθηλήζεη
ζηηο 30 Απξηιίνπ θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2019. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηπρφλ έθηαθησλ θαη κε
πξνβιεπφκελσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ε νινθιήξσζε ηνπ θεζηηβάι κπνξεί λα κεηαηεζεί κέρξη θαη ηελ 31ε
Ηνχιηνπ 2019. ην Φεζηηβάι ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε έσο θαη ηελ 29ε Απξηιίνπ
2019, θαηά ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγθαία πξνεηνηκαζία ησλ ηνίρσλ κε εμεηδηθεπκέλα πιηθά (π.ρ.
αζηάξηα, βεξλίθηα) πξηλ ηελ ηειηθή εθαξκνγή ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ.
Ζ Art In Progress είλαη Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία κε αληηθείκελν ηνλ πνιηηηζκφ θαη έδξα ηελ Πάηξα.
Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εηθαζηηθψλ/πνιηηηζηηθψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
Ζ ηδέα ηνπ Street Art Festival Πάηξαο-ArtWalk ζηελ Πάηξα γελλήζεθε, κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ ηέρλε θαη
ηηο ηερληθέο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο παξεκβάζεηο ζην δεκφζην ρψξν, ζε
αξραία θαη λεφηεξα κλεκεία θιεξνλνκηάο, αιιά θαη ζην αζηηθφ ηνπίν.
Σν 2018 ε Art in Progress ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο δηνξγάλσζε ην 3ν δηεζλέο Street
Art Φεζηηβάι Πάηξαο| ArtWalk 3 κε κεγάιε επηηπρία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη εμαηξεηηθή απήρεζε
ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή θαιιηηερληθή θνηλφηεηα. Σν ArtWalk είλαη ην κνλαδηθφ Street Art Φεζηηβάι δηεζλνχο
εκβέιεηαο ζηελ Διιάδα πνπ ππνζηεξίδεηαη ακηγψο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.
Δηδηθφηεξα, ην ArtWalk 3 κε πξσηνθαλή ηξφπν γηα ηα δεδνκέλα ηεο πφιεο, θηλεηνπνίεζε ελεξγά ηνπο πνιίηεο
δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα αηζηνδνμίαο θαη επθνξίαο γηα ηε κειινληηθή εηθφλα ηεο πφιεο ζε νιφθιεξε ηελ
Πάηξα. Απαζρφιεζε ηνλ ηνπηθφ, ηνλ εζληθφ θαη ηνλ δηεζλή ηχπν κε πεξηζζφηεξα απφ 215 άξζξα, θαζψο ε
αληαπφθξηζε ζηα social media ηεο Art in Progress θαη κφλν, μεπέξαζε ηηο 522.000 επηζθέςεηο.
Έηζη ε Art in Progress απέδεημε νπζηαζηηθά φηη νη εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ δεκφζην αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο
θαη ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ δηεζλψο ηελ Πάηξα σο πφιν έιμεο πνιηηηζκηθνχ
ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο.
Δλδεηθηηθά ην πξφγξακκα ηνπ 4νπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Street Αrt Φεζηηβάι Πάηξαο / ArtWalk 4 έρεη σο
αθνινχζσο:
 Έλαξμε πεξηφδνπ ηνηρνγξαθηψλ 30 Απξηιίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2019 (ε ρξνληθή πεξίνδνο κπνξεί λα
κεηαηνπηζηεί - πξνζαξκνζηεί ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ).
 Γεκηνπξγία 10-12 κεγάισλ ηνηρνγξαθηψλ (murals) εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο.
 Ο θάζε θηινμελνχκελνο θαιιηηέρλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζα κεηαθέξεη ηελ γλψζε ηνπ,
κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε εθήβνπο, λένπο θαη θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο.
 Θα δεκηνπξγεζεί ζχγρξνλνο ςεθηαθφο δηαδξαζηηθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο γηα ηελ εχθνιε πεξηήγεζε
επηζθεπηψλ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο πφιεο. Θα πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο ησλ θαιιηηερλψλ θαη αξρεία βίληεν
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ πφιε.
 ην ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο ζα γίλεη ε θαζηεξσκέλε πεξηπαηεηηθή μελάγεζε απφ θαιιηηέρλεο ζε
πξνζθεθιεκέλνπο πνιίηεο, εηδηθνχο ηεο ηέρλεο, παηδηά, γνλείο θαη απινχο πεξαζηηθνχο ψζηε λα ζπδεηήζνπλ
αλνηρηά γηα ηνλ δεκφζην ρψξν πνπ επηζπκνχλ λα δνπλ θαη λα δνπλ απφ θνληά ηηο κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο ηεο
πφιεο.
Σν ArtWalk4 ζηνρεχεη:

ΑΔΑ: 6ΛΓΒ7Λ6-877
 Μέρξη ην 2020 λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 80 ηνηρνγξαθίεο (murals) ζηελ πφιε
 Ζ Πάηξα λα γίλεη ε πφιε κε ηε κεγαιχηεξε θαη πην νξγαλσκέλε παξνπζία murals θαη street artists ζηελ
Διιάδα
 Να δεκηνπξγεζεί ζχγρξνλνο δηαδξαζηηθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο γηα ηελ πεξηήγεζε επηζθεπηψλ ζηα Murals
ηεο πφιεο
 Να γίλεη πξνζέιθπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ ζε ζρέζε κε ην γθξάθηηη θαη ηελ
Street Art
 θνπφο ηνπ ArtWalk4 είλαη λα παξαζχξεη ηνπο πνιίηεο έμσ απφ ηα θαζηεξσκέλα κνλνπάηηα ηεο πφιεο,
αληηθαζηζηψληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη θαληαζία.
 εκεηψλεηαη φηη:
 ε δπλακηθή πνξεία ησλ εμαηξεηηθά επηηπρεκέλσλ ArtWalk πνπ δηνξγάλσζε ε Art in Progress ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα έηπραλ κεγάιεο θαη απμαλφκελεο αληαπφθξηζεο ηφζν απφ ηνπο θαιιηηέρλεο φζν θαη απφ
ηνπο πνιίηεο.
 Κάζε δηνξγάλσζε ηνπ ArtWalk πιαηζηψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή δεθάδσλ θαιιηηερλψλ θαη ζεσξεηηθψλ απφ
φιν ηνλ θφζκν θαζψο ππνζηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100
λένπο, σο εζεινληέο.
 Πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο κε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα/πξνγξάκκαηα/
εξγαζηήξηα workshops ζε ζρέζε κε ηε ζχγρξνλε ηέρλε θαη ην γθξάθηηη πξνγξακκαηίδνληαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ πεξίνδν ηνπ θεζηηβάι, πξνζθέξνληαο κηα δηαδξαζηηθή εκπεηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο ζην δεκφζην ρψξν.
 Γεληθφηεξα, πξφθεηηαη γηα έλα εηθαζηηθφ/θαιιηηερληθφ project δξφκνπ θαη φρη κφλν, πνπ απνηππψλεη ηε
ζθέςε θαη ηελ επηζπκία θαιιηηερλψλ γηα άκεζε έθθξαζε θαη επηθνηλσλία κε ην θνηλφ ηεο πφιεο, ηελ
αλαγθαηφηεηα νηθεηνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηελ αλάδεημε αξραίσλ θαη λεφηεξσλ κλεκείσλ
θιεξνλνκηάο κέζα απφ ην πξίζκα κηαο ηφζν επίθαηξεο αιιά θαη μερσξηζηήο ζχγρξνλεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
Ο εθηηκψκελνο ζπλνιηθόο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Φεζηηβάι αλέξρεηαη ζε 164.626,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Πξνϋπνινγηζκόο ArtWalk 4 (θαηά πξνζέγγηζε)
Καηεγνξία Γαπάλεο
Α. Τπεξεζίεο
Πξνο πξνζθεθιεκέλνπο
θαιιηηέρλεο & αθαδεκατθνχο

Πεξηγξαθή θαη ιεπηνκέξεηεο
ππνινγηζκνύ ηεο δαπάλεο
10 δηαλπθηεξεχζεηο 16 θαιιηηερλψλ
Ξελνδνρείν (δίθιηλν κε πξσηλφ)
Γηαηξνθή (κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ)
Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πξνο
ηξίηνπο
2 δηαλπθηεξεχζεηο 15 αθαδεκατθψλ
Ξελνδνρείν (δίθιηλν κε πξσηλφ)
Γηαηξνθή (κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ)

Β. Έμνδα

10 θαιιηηέρλεο απφ ην εμσηεξηθφ
Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα απφ – πξνο
Αζήλα

Γαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ)
10 x 50 x 16 = 8.000 €
10 x 30 x 16 = 4.800 €
4.000 €
2 x 50 x 15 = 1.500 €
2 x 30 x 15 = 900 €

500 - 1.500 x 10=
10.000 €

Δηζηηήξηα απφ – πξνο Αζήλα - Πάηξα
100 x 10 = 1.000 €
Σαμηδηψλ / Μεηαθηλήζεσλ
θαιιηηερλψλ

6 θαιιηηέρλεο απφ ην εζσηεξηθφ
Δηζηηήξηα απφ – πξνο Πάηξα
100 x 6 = 600 €

Τιηθά

Τιηθά γηα ~ 6.000 m2 ηνίρσλ
Αθξπιηθφ αζηάξη: 8 m2/L, 2,8€/L
Υξψκαηα αθξπιηθά: 3 m2/L, 3,5€/L
πξέη: 1 ηκρ /1,5 m2, 1 ηκρ/4,5€ Ρνιά:
16 ηκρ, 1 ηκρ/20€
Πηλέια: 64 ηκρ, 1 ηκρ/4€

4.200 €
7.000 €
18.000 €
320 €
256 €
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Γ. Δλνηθίαζε
εμνπιηζκνύ

Αλπςσηηθφ κεράλεκα: 35€/ψξα, 45
ψξεο/ηνίρνο x 16
Projectors

Γ. Παξαγσγή /
Γηάρπζε

Μηζζνί

25.200 €

5.000 €

Βίληεν γηα θάζε ηνηρνγξαθία x 16
Καηάινγνο
Αδεηνδν/ζεηο ηνίρσλ 500 €/ηνίρνο x 16
50 Banners έγρξσκα + ηνπνζέηεζε
2.000 Αθίζεο 50x70 cm + ηνπνζέηεζε
5.000 Σξίπηπρν Α4 ηεηξαρξσκία
FB
4 ζέζεηο εξγαζίαο επί 12 κήλεο

500 x 16= 8.000 €
6.000 €
8.000 €
2.500 €
1.000 €
800 €
750 €

1 θαιιηηερληθή δηεχζπλζε 1.500/κήλα,
2 γξακκαη. ππνζηήξημε 800/κήλα,
1 δεκφζηεο ζρέζεηο 800/κήλα

18.000 €
19.200 €
9.600 €

ΤΝΟΛΟ
164.626 €
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Γηεζλνχο Φεζηηβάι ArtWalk4 απνηειεί
κηα κνλαδηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ αλάδεημε ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο καο, ηεο
ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ρψξαο καο, κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηηγκψλ
απφ ηελ ηζηνξία καο, ηελ ηέρλε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηηο ηνηρνγξαθίεο, απνηειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα
άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ θαη εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ εμσζηξέθεηα ηεο
Πεξηθέξεηαο.
πγθεθξηκέλα, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ ελ ιφγσ Φεζηηβάι κε
ηε δηάζεζε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 18.600,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
κεηαθίλεζεο θαιιηηερλψλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα), δηακνλήο θαιιηηερλψλ, ρξσκάησλ/βεξληθηψλ-ζπξέπ θαη
ελνηθίαζεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζή ηνπ Φεζηηβάι, κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Μεηαθίλεζε θαιιηηερλώλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα)
4.990,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ
Γηακνλή Καιιηηερλώλ (μελνδνρείν)
2.040,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ
Υξώκαηα / Βεξλίθηα / πξέϋ
1.Υξψκαηα / Βεξλίθηα
2.900,00 επξώ ζπκπ.ΦΠΑ
2. πξέη
2.470,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ
Αλπςσηηθά κεραλήκαηα (ελνηθίαζε)
6.200,00 επξώ ζπκπ. ΦΠΑ
ύλνιν: 18.600,00 €
Ζ δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζην ελ ιφγσ Φεζηηβάι, 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
(πεξίπησζε 15), ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο
(πεξίπησζε 13), 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 ειεχζεξε βνχιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ηνλ
εζεινληηζκφ αιιά θπξίσο ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξψπηλεο
νινθιήξσζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξάγξαθνο ΗΗ Ζ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’) «Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 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 Γήκσλ (πεξίπησζε 11), β) ε πινπνίεζε
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13), γ) ε θνηλή νξγάλσζε κε
ηνπηθνχο θνξείο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη
ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15).
Δπηπιένλ, κε ηελ ππ΄αξηζκ 253/28-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδνο εγθξίζεθε
ε πινπνίεζε ζπλδηνξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
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ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ θαη
επηινγήο ηεο νηθνλνκηθφηεξεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάιεςε ησλ αλσηέξσ
δαπαλψλ σο εμήο:
Α) ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ

Θ. Φηιόπνπινο –Παξζελόπνπινο Α.Δ –Πξαθηόξεπζε πινίσλ, πξνζθνξά γηα εηζηηήξηα (κε
επηζηξνθή) γηα ηνπο παξαθάησ πξννξηζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνζνχ 4.990,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

City Plaza Travel Services Η.Κ.Δ –Σνπξηζηηθό Γξαθείν, πξνζθνξά γηα εηζηηήξηα (κε επηζηξνθή) γηα
ηνπο παξαθάησ πξννξηζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνζνχ 5.130,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Β) ΓΗΑΜΟΝΖ

GALAXY City Center Hotel, πξνζθνξά γηα ηε δηακνλή θαιιηηερλψλ, πνζνχ 2.002,50 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ηνπ θόξνπ δηακνλήο.

ΒYZANTINO Hotel, πξνζθνξά γηα ηε δηακνλή θαιιηηερλψλ, πνζνχ 2.455,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ηνπ θόξνπ δηακνλήο.
Γ) ΥΡΧΜΑΣΑ/ΒΔΡΝΗΚΗΑ - ΠΡΔΤ
ΥΡΧΜΑΣΑ/ΒΔΡΝΗΚΗΑ

ALYZIA (Mαξία Σδνπξνπάλνπ), πξνζθνξά γηα ρξψκα/βεξλίθη (AntiGraffitti) πνζνχ 2.899,74 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

CivilPlus A.E. - Υεκηθή Βηνηερληθή, πξνζθνξά γηα ρξψκα/βεξλίθη (AntiGraffitti) πνζνχ 3.080,16 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ΠΡΔΫ

ΑRISTIDOU ALEXIS – ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ, πξνζθνξά γηα ζπξέπ, πνζνχ 2.470,01 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

Ν. ΑΨΒΑΛΖ – Δ. ΠΑΤΛΑΚΖ Ο.Δ. – Αζιεηηθά Δίδε – Υξώκαηα, πξνζθνξά γηα ζπξέπ, πνζνχ
2.470,06 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Γ) ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΑΝΤΦΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

Υξπζαλζόπνπινο-Αλπςσηηθέο εξγαζίεο-Δηδηθέο κεηαθνξέο, πξνζθνξά γηα ελνηθίαζε αλπςσηηθνχ
κεραλήκαηνο (θαιαζνθφξνπ), πνζνχ 6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

Απνζηνινπνύινπ Μαξία -Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα-Μεηαθνξέο, πξνζθνξά γηα ελνηθίαζε
αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο (θαιαζνθφξνπ), πνζνχ 6.820,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

Λάγηνο Κσλζηαληίλνο, πξνζθνξά γηα ελνηθίαζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο (θαιαζνθφξνπ) πνζνχ
7.440,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
Δηζεγνύκαζηε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 18.600,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α, ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ Art In Progress, ηνπ 4νπ
Γηεζλνύο Street Art Φεζηηβάι Πάηξαο – ArtWalk 4, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα, 1 Απξηιίνπ 2019
- 30 Ηνπλίνπ 2019 (κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έσο ηελ 31/7/2019 ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ), θαη αθνξά ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαιιηηερλψλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα), δηακνλήο
θαιιηηερλψλ, ρξσκάησλ/βεξληθηψλ –ζπξέπ θαη ελνηθίαζεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε
ηνπ ελ ιφγσ Φεζηηβάι, σο εμήο:
α) γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξία Θ. Φηιόπνπινο –Παξζελόπνπινο Α.Δ –Πξαθηόξεπζε πινίσλ, γηα
ηελ κεηαθίλεζε θαιιηηερλψλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή) ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
4.990,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
β) γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ην μελνδνρείν GALAXY City Center Hotel, γηα ηε δηακνλή ησλ θαιιηηερλψλ,
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.002,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ηνπ θόξνπ δηακνλήο.
γ) γηα ηελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ALYZIA (Mαξία Σδνπξνπάλνπ) πξνκήζεηαο ρξψκαηνο/βεξληθηνχ
(AntiGraffitti), δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.899,74 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
δ) γηα ηελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ΑRISTIDOU ALEXIS – ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ, πξνκήζεηαο ζπξέπ,
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.470,01 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
ε) γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία Υξπζαλζόπνπινο-Αλπςσηηθέο εξγαζίεο-Δηδηθέο κεηαθνξέο, γηα
ηελ ελνηθίαζε αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο (θαιαζνθφξνπ), δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.200,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλδηνξγάλσζεο.
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζε: α) ζπληειεί ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν (Ν.3852/2010),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιχπηνπλ ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13) θαζψο θαη ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνχο θνξείο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο
ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15), β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι γ)

ΑΔΑ: 6ΛΓΒ7Λ6-877
αηηηνινγείηαη κε κεζηφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηφηεηα,
ε επξεία απήρεζε ηεο ελ ιφγσ ζπλδηνξγάλσζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε) ηέινο
θαη’ νπδέλα ηξφπν ππεξβαίλεη, 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.
Σν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο Κ.Α.Δ: 00.072/0844.01.1122
θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ ε Α/Α 1609/2019 (ΑΓΑ: 68ΠΕ7Λ6-Θ7Σ) Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 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
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο 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 Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 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
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).

ΑΔΑ: 6ΛΓΒ7Λ6-877
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 87929/374/21.3.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 18.600,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ Art In Progress, ηνπ 4νπ Γηεζλνύο Street Art Φεζηηβάι Πάηξαο – ArtWalk 4, πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Πάηξα, 1 Απξηιίνπ 2019 - 30 Ηνπλίνπ 2019 (κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο
έσο ηελ 31/7/2019 ζε πεξίπησζε έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ), θαη αθνξά ηελ θάιπςε εμόδσλ
κεηαθίλεζεο θαιιηηερλώλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα), δηακνλήο θαιιηηερλώλ, ρξσκάησλ/βεξληθηώλ –
ζπξέπ θαη ελνηθίαζεο αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο,
θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ ελ
ιόγσ Φεζηηβάι, σο εμήο:
α) γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξία Θ. Φηιόπνπινο – Παξζελόπνπινο Α.Δ. – Πξαθηόξεπζε
πινίσλ, γηα ηελ κεηαθίλεζε θαιιηηερλώλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή) ζπλνιηθήο δαπάλεο
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 4.990,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
β) γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ην μελνδνρείν GALAXY City Center Hotel, γηα ηε δηακνλή ησλ
θαιιηηερλώλ, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.002,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ηνπ
θόξνπ δηακνλήο.
γ) γηα ηελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ALYZIA (Mαξία Σδνπξνπάλνπ) πξνκήζεηαο ρξώκαηνο /
βεξληθηνύ (AntiGraffitti), δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.899,74 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
δ) γηα ηελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ΑRISTIDOU ALEXIS – ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΩΛΔΗΟ, πξνκήζεηαο
ζπξέπ, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 2.470,01 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6ΛΓΒ7Λ6-877
ε) γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία Υξπζαλζόπνπινο-Αλπςσηηθέο εξγαζίεο - Δηδηθέο
κεηαθνξέο, γηα ηελ ελνηθίαζε αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο (θαιαζνθόξνπ), δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 6.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλδηνξγάλσζεο.
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ ζπλδηνξγάλσζε: α)
ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ
ηδξπηηθό λόκν (Ν.3852/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιύπηνπλ ηελ
πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πεξίπησζε 13)
θαζώο θαη ε θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο (πεξίπησζε 15),
β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι γ) αηηηνινγείηαη κε
κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα, ε
επξεία απήρεζε ηεο ελ ιόγσ ζπλδηνξγάλσζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνύ
θαη ε) ηέινο θαη’ νπδέλα ηξόπν ππεξβαίλεη, ελόςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο,
πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα
δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πξνζήθνλ κέηξν.
Σν πνζό ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, Κ.Α.Δ:
00.072/0844.01.1122 θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηό ην ζθνπό ε Α/Α 1609/2019 (ΑΓΑ: 68ΠΕ7Λ6-Θ7Σ)
Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ θαη Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ.

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο

ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

