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ΥΔΣ.:

Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

124914/616/22-04-2019

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 821/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 1.227,60 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ εθηύπσζε ζπιιεθηηθώλ αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ,
αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεζηηβάι, κε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία
ΚΑΣΡΙΒΔΗ Δ.Δ., ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε
ζπλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ηνπ «38ν Φεζηηβάι Πάηξαο 2019 - Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ 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.

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
Απ. Απόθαζηρ 821 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 3ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 1.227,60
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ εθηύπσζε ζπιιεθηηθώλ αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ,
αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεζηηβάι, κε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία
ΚΑΣΡΙΒΔΗ Δ.Δ., ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε
ζπλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ηνπ «38ν Φεζηηβάι Πάηξαο 2019 - Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

124914/616/22-04-2019

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη.
2. Σν άξζξν 65 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
4. Σελ Απόθαζε 248595/27-12-2016 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).
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 165633/8-8-2017 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ 2953/Β’/29-8-2017) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη 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).
6. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019». Ζ αλσηέξσ
απόθαζε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
7. Σελ ππ’ αξ. 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/7-22017),
8. 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»
9. Σελ ππ’ αξ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνύ 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 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).
11. Σελ ππ’ αξ. 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).
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ. Ζ, εδαθ.13, 15, ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α/7-6-2010), όπσο
απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΑ407Λ6-Κ0Φ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα
«Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθώλ – Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην
έηνο 2019».
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14. Σν από 16/4/2019 ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ θ. Αλδξηόπνπινπ Αλδξέα, Πξνέδξνπ ηνπ Φεζηηβάι Πάηξαο
(Οξγαληζκόο Καιιηηερληθώλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ) κε ζπλεκκέλν αίηεκα θαη πξόγξακκα ηνπ Φεζηηβάι.
15. Σν ππ’ αξηζκ. 124102/606/19-4-2019 (ζρεη: 120791/581) αίηεκα βεβαίσζεο ύπαξμεο πίζησζεο πξνο ην
Γηαηάθηε.
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 241/2019 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο.
Με ηελ από 16/4/2019 επηζηνιή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ Φεζηηβάι Πάηξαο, θ. Αλδξέαο Αλδξηόπνπινο, καο
γλσζηνπνίεζε ηε δηνξγάλσζε ηνπ «38ν Φεζηηβάι Πάηξαο 2019 – Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο» θαζώο επίζεο
θαη ην αληίζηνηρν πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ.
Ο Οξγαληζκόο Καιιηηερληθώλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ηδξύζεθε ην 1981, είλαη ζσκαηείν κε
θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα
κε
ηελ
ππ.
αξηζ.
ΤΠΠΟ/ΓΗΠΔ/25019/2601-11/5/1992 βάζεη ησλ λόκσλ 1558/85 & 1884/90 ΦΔΚ 374 Β΄/9-6-92
αλαγλσξηζκέλν κε απηή ηελ θνηλή απόθαζε Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ζαλ ζσκαηείν πνπ
επηδηώθεη πνιηηηζηηθνύο ζθνπνύο. Πξαγκαηνπνηεί από ην 1981 ην Φεζηηβάι Πάηξαο - Θεζκόο Αξραίνπ
Γξάκαηνο ην νπνίν έρεη θαηαζηεί πιένλ αλαγθαίν κέξνο ηεο Πνιηηηζηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο καο Αλάπηπμεο,
ελεξγεί σο θαηαιύηεο δξάζεσο θαη έρεη σο θηινδνμία λα πξνζθέξεη πλεπκαηηθή ηξνθή ζην θνηλό, ζεαηξηθή
παηδεία ζηα ληάηα, ςπραγσγία, αηζζεηηθή ηέξςε θαη παηδεία, όπσο επίζεο επθαηξία πξνβνιήο θαη θαηαμίσζεο
θαιιηηερληθώλ έξγσλ θαη αθνξκή γηα λέα δεκηνπξγία.
πλερίδνληαο ηελ πνξεία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό, αθήλνληαο πίζσ έλα επηηπρεκέλν
Φεζηηβάι, ην 37ν Φεζηηβάι Πάηξαο 2018 – Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο, κε ζπνπδαίεο θαη εμαηξεηηθά
επηηπρεκέλεο παξαζηάζεηο, ν Οξγαληζκόο Καιιηηερληθώλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ αλαιακβάλεη θαη θέηνο
ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 38νπ Φεζηηβάι Πάηξαο 2019 – Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο. ην
πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί πξνβιέπεηαη λα κεηάζρνπλ ζπνπδαίεο παξαγσγέο ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ θαη
Δπηδαύξνπ, θαζώο θαη κεγάινη αλαγλσξηζκέλνη ζίαζνη κε ζπλνιηθά πεξίπνπ 12 εθδειώζεηο θαη αλακέλεηαη ε
έγθξηζε ηνπ από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΧΝ
38ος ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΣΡΑ 2019 - ΘΔΜΟ ΑΡΥΑΗΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ
• Παπαζκεςή
άββαηο
• Πέμπηη
• Γεςηέπα

10-5-2019 Θέαηπο Ακάδημορ
11-5-2019 Μαςπίκιος Μαςπικίος «Ζ ΗΧΠΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ
ΥΡΤΟ»
1-8-2019 Γημοηικό Θέαηπο Πειπαιά
Αύγοςζηος Κοπηώ «ΡΔΝΑ»
5-8-2019 Αδελθοί Σάγαπη ΟΔ

Σπίηη
• Σεηάπηη

6-8-2019 Μολιέπος «ΚΑΣΑ ΦΑΝΣΑΗΑΝ ΑΘΔΝΖ»
21-8-2019 Υπόνορ - Γπάζειρ Πολιηιζμού

Πέμπηη
• Πέμπηη

22-8-2019 Λώπενη Μπάθι «TOC TOC»
29-8-2019 Αδελθοί Σάγαπη ΟΔ
Σζιθόπος, Βαζιλειάδη «ΟΗ ΓΑΜΠΡΟΗ ΣΖ
ΔΤΣΤΥΗΑ»
2-9-2019 Δθνικό Θέαηπο – ΔΠΗΖΜΖ ΠΡΔΜΗΔΡΑ
Αιζσύλος «ΟΡΔΣΔΗΑ»

• Γεςηέπα

Παπάζηαζη
»
Παπάζηαζη
Παπάζηαζη
»
Παπάζηαζη
»

Ώπα
9:30μμ
»
Ώπα
9:30μμ
Ώπα
9:30μμ
»
Ώπα
9:30μμ
»

Παπάζηαζη

Ώπα
9:30μμ

Παπάζηαζη

Ώπα
9:00μμ

• Σεηάπηη
Πέμπηη

4-9-2019 5η ΔΠΟΥΖ ΣΔΥΝΖ
5-9-2019 Μποζη «ΜΑΡΗΑ ΠΔΝΣΑΓΗΧΣΗΑ»

Παπάζηαζη

Ώπα
9:00μμ

• άββαηο

7-9-2019 Four Seasons
Δςανθία Ρεμπούηζικα – Μία βπαδιά ζηην Πόλη

ςναςλία

8-9-2019 5η ΔΠΟΥΖ ΣΔΥΝΖ

Παπάζηαζη

Ώπα
9:00μμ
Ώπα
9:00μμ
»
Ώπα
9:00μμ

• Κςπιακή
• Σεηάπηη

Μολιέπος «ΓΟΝ ΕΟΤΑΝ»
11-9-2019 Θέαηπο Αλθα Ηδέα

»
Παπάζηαζη

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
Πέμπηη
• Παπαζκεςή
• Γεςηέπα

12-9-2019 αίξπηπ «Ρισάπδορ Β»
13-9-2019 Gionik
ηαμαηηρ Κπανοςνάκηρ πείπα πείπα – Φίλα
με
16-9-2019 Υοπυδία Οπθέα
Αθιέπυμα ζηον Γιάννη Υπιζηόποςλο

»
ςναςλία
ςναςλία

»
Ώπα
9:00μμ
Ώπα
9:00μμ

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 38νπ Φεζηηβάι Πάηξαο 2019 - Θεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο αλακέλεηαη
λα θπκαλζεί ζηα 16.000,00 €.
εκεηώλεηαη όηη θάζε ρξόλν ν ζεζκόο ηηκά έλαλ θίιν θαη ζπλεξγάηε ζπνπδαίν εζνπνηό, πνπ δελ βξίζθεηαη πηα
ζηελ δσή θαη έρεη εκθαληζζεί ζην Φεζηηβάι, βάδνληαο κία θσηνγξαθία ηνπ από παξάζηαζε ζαλ εμώθπιιν ζην
πξόγξακκα θαη ζηελ ζπιιεθηηθή αθίζα πνπ κνηξάδεηαη ζηαδηαθά κεηά ην ηέινο ηεο θάζε εθδήισζεο ζηνπο
ζεαηέο. Με απηό ηνλ ηξόπν έρνπλ ηηκεζεί σο ηώξα θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά νη θ.θ. Νηίλνο Ζιηόπνπινο,
σηήξεο Μνπζηάθαο, ηάζεο Φάιηεο, Σδέλε Καξέδε.
ύκθσλα κε ηελ 253/28-12-2018 (ΑΓΑ: ΧΑ407Λ6-Κ0Φ) απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού ςμβοςλίος
Γςηικήρ Δλλάδαρ πεξί έγθξηζεο πξνγξάκκαηνο Αζιεηηθώλ – Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019, ε ΠΓΔ αλαγλσξίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν πνπ νθείιεη λα παίμεη ζηελ
πξναγσγή ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ παξαγσγή πνιηηηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ζα δηαηεξήζνπλ
δσληαλή ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη παξάδνζε κπνξεί λα ζπλδηνξγαλώζεη θαη λα επηρνξεγήζεη έλα επξύ
θάζκα δξάζεσλ ηνπηθήο, παλειιήληαο θαη δηεζλνύο εκβέιεηαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα όπσο: θεαηπικέρ παπαζηάζειρ, μοςζικέρ ζςναςλίερ, εκθέζειρ και άλλερ πολιηιζηικέρεικαζηικέρ εκδηλώζειρ.
Δηδηθόηεξα, κέζσ ηνπ ελ ιόγσ Φεζηηβάι θαη ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ εθδειώζεώλ ηνπ πξνβάιιεηαη ε
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πξνσζνύληαη νη ηέρλεο θαη πξνζθέξνληαη δπλαηόηεηεο ςπραγσγίαο θαη
ζπλαλαζηξνθήο πξνζειθύνληαο παξάιιεια εθηόο ησλ άιισλ θαη ρηιηάδεο επηζθεπηώλ ζηελ ΠΓΔ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο Θεζκόο θαη ε επξεία απήρεζή ηνπ εδώ θαη 38 ρξόληα όρη κόλν παλειιελίσο αιιά θαη
παλεπξσπαΐθώο έρεη αλαδείμεη ηελ Πάηξα θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ΠΓΔ σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ
θαιιηηερληθνύ θόζκνπ.
Ζ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ, ζα ζπκκεηέρεη ζηελ δηνξγάλσζε ησλ αλσηέξσ εθδειώζεσλ κε ηε
κάλςτη ηος κόζηοςρ ηηρ εκηύπυζηρ 3.000,00 ζπιιεθηηθώλ αθηζώλ (ηεηξάρξσκεο κέγεζνο 50 Υ 70) θαη
1000 πξνγξακκάησλ (ηεηξάρξσκα κέγεζνο 42 Υ 32 ηξίπηπρν), κε απεπζείαο αλάζεζε θαηόπηλ ζπιινγήο
πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηεο νηθνλνκηθόηεξεο, δαπάλεο αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι,
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.300,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
ην πιαίζην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ ππνβιήζεθαλ νη κάηυθι
πποζθοπέρ γηα ηελ εθηύπσζε 3.000 ζπιιεθηηθσλ αθηζώλ 50 ρ 70 cm, 4ρξσκεο, ζε ραξηί velvet 135gr θαη
10.000 πξνγξακκάησλ 42 ρ 32 cm , 3πηπρα, 4ρξσκα, ζε ραξηί velvet 135 gr:
Α) ΝΗΚΟΛΔΣΑΣΟ ΑΝΑΣ.ΝΗΚΟΛΑΟ, ζςνολικού ποζού 1.450,80 €
Β) Γ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ., ζςνολικού ποζού 1.376,40 €
Γ) ΚΑΣΡΗΒΔΖ Δ.Δ., ζςνολικού ποζού 1.227,60 €
Ζ δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ 38νπ Φεζηηβάι
Πάηξαο 2019-ζεζκόο Αξραίνπ Γξάκαηνο, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθό λόκν (Ν.3852/2010), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ζπγθεθξηκέλα θαιύπηνπλ ηελ θνηλή νξγάλσζε κε ηνπηθνύο θνξείο πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνπο λένπο,
αιιά θαη κία εθ ησλ βαζηθώλ επηδηώμεσλ ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ε πξνώζεζε πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ νη
νπνίεο πξνάγνπλ ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αξεηή, ηελ ειεπζέξα βνύιεζε, ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα αιιά θπξίσο
ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο κέζν εζσηεξηθήο απειεπζέξσζεο θαη αλζξώπηλεο νινθιήξσζεο.
Παξόηη, όπσο αλαθέξζεθε, έλαο εθ ησλ πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ θαη βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε
πξνώζεζε πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο εζηθέο αμίεο, εληνύηνηο ε
εθηεηακέλε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα ζπκκεηνρή ζε πνιπδάπαλεο
δξαζηεξηόηεηεο, έζησ θαη παξόκνηαο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο, δηα ηνύην ε Πεξηθέξεηα
ζπκβάιεη θαη ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο, ησλ νπνίσλ πηζηεύεη ζηελ νπζηώδε ζπκβνιή
ζηα ηεθηαηλόκελα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο. Σν θόζηνο πνπ ζα θιεζεί λα
θαιύςεη ε Πεξηθέξεηα θαηά ηελ άπνςή καο δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα δελ ππεξβαίλεη ην εθ ηεο εηδηθήο απηήο πεξίζηαζεο (νηθνλνκηθή θξίζε)
επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν κέηξν, ην νπνίν πεγάδεη από ηελ απαξαίηεηε ιόγσ επνρήο δεκνζηνλνκηθή ιηηόηεηα.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
Διζηγούμαζηε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 1.227,60 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. γηα ηελ
εθηύπσζε ζπιιεθηηθώλ αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεζηηβάι,
κε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ΚΑΣΡΗΒΔΖ Δ.Δ., ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ηνπ «38ο Φεζηιβάλ Πάηπαρ 2019 - Θεζμόρ Απσαίος Γπάμαηορ»
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ ζπλδηνξγάλσζε: α) ζπληειεί ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηδξπηηθό λόκν
(Ν.3852/2010), όπσο απηόο 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 ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ εθδειώζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη
ζαθήλεηα, δ) πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιόγσ
εθδειώζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 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 Κ.Α.Δ: 0844.01.1231 θαη έρεη
εθδνζεί γη’ απηό ην ζθνπό ε Α/Α 2209/2019 (ΑΓΑ: ΦΛΦΛ7Λ6-Ζ0Γ) Απόθαζε Αλάιεςεο Γαπάλεο ηεο
Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ θαη Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ.

Η 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 Ινλίνπ 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 Ινλίνπ «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. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 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.

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
 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).
 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: 124914/616/22-04-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 1.227,60 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος
Φ.Π.Α. γηα ηελ εθηύπσζε ζπιιεθηηθώλ αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηπρή
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεζηηβάι, κε αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ΚΑΣΡΙΒΔΗ Δ.Δ., ζην πιαίζην ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηε ζπλδηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ηνπ «38ο
Φεζηιβάλ Πάηπαρ 2019 - Θεζμόρ Απσαίος Γπάμαηορ».
Η δαπάλε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ ελ ιόγσ ζπλδηνξγάλσζε: α)
ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
ηδξπηηθό λόκν (Ν.3852/2010), όπσο απηόο 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),

ΑΔΑ: Ω5Ρ97Λ6-ΞΒΑ
β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έθζεζεο θαη ησλ παξάιιεισλ
εθδειώζεσλ, γ) αηηηνινγείηαη κε κεζηόηεηα, πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, δ) πξνθύπηεη πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο θαη κε βεβαηόηεηα, ε επξεία απήρεζε ησλ ελ ιόγσ εθδειώζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ
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 Κ.Α.Δ:
0844.01.1231 θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηό ην ζθνπό ε Α/Α 2209/2019 (ΑΓΑ: ΨΛΨΛ7Λ6-Η0Γ)
Απόθαζε Αλάιεςεο Γαπάλεο 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 ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

