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Πάτρα 10 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 189951/1933
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1631/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 187156/780/25.06.2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1631/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
διοργάνωση από τη Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) θεατρικής
παράστασης - εκδήλωσης μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο "ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ",
που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019 και αφορά την ενοικίαση
ηχοφωτιστικού και μικροφωνικού εξοπλισμού και οπτικοακουστική κάλυψη, με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίησης της παράστασης.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 9η
Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 203393/2100/5.7.2019 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
και Καπράλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο κ. Στρακόποουλος Σωτ. Αναστάσιος για το 1ο θέμα
στην Ημερήσια Διάταξη.
Επίσης

για το θέμα 64ο της Ημερήσια Διάταξης παραβρέθηκαν οι κ.κ.

Καραγιάννης Χρήστος,

Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε,
Σουρούνης Ανδρέας, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ,

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.000.000,00 € και ο Τζαμαλούκας Θεόδωρος, νομικός εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1631/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 99ο στην ημερήσια διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στο
πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση από

τη Θεατρική Ομάδα

Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) θεατρικής παράστασης - εκδήλωσης μνήμης για τη
Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο "ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ", που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό
Θέατρο Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019 και αφορά την ενοικίαση ηχοφωτιστικού και μικροφωνικού
εξοπλισμού και οπτικοακουστική κάλυψη, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίησης της παράστασης.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ 187156/780/25.06.2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

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).
6. 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 21/2/2019 αίτημα της Προέδρου της Θεατρικής Ομάδας Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών.
15. Το από 21/6/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της Θεατρικής Ομάδας Εργαζομένων Πανεπιστημίου
Πατρών με συνημμένες οικονομικές προσφορές για την ηχητική/οπτική κάλυψη.
16. Το υπ’ αριθμ. 59513/732/13-6-2019 (Ορθή επανάληψη 21-6-2019) αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης προς το
Διατάκτη.
17. Την υπ’ αριθμ. 331/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΤΖ7Λ6-Π2Β) Ορθή Επανάληψη 24-6-2019 Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
18. Η Α/Α Α/Α 2446/2019 (ΑΔΑ: 6Κ697Λ6-ΜΕΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου.
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Σας γνωρίζουμε ότι η Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) προτίθεται να
συνδιοργανώσει με την ΠΔΕ θεατρική παράσταση - εκδήλωση μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο
"ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ", με αφορμή το μεγάλο και δυσεπίλυτο θέμα της προσφυγιάς και μετανάστευσης, το οποίο έχει
εξελιχθεί σε ένα διαχρονικό γιγάντιο πρόβλημα με τις ολοένα και αυξανόμενες προσφυγικές ροές από την περιοχή
της Mέσης Ανατολής.
Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, εκτός από τα μέλη της που αποτελούνται από
εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο, πλαισιώνεται και από τους φίλους της, οι οποίοι βοηθούν και στηρίζουν
πάντα, μέσα από τις διάφορες δράσεις στους χώρους του θεάτρου, το υπάρχον δυναμικό.
Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. κατόρθωσε να αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα ζωντανό κύτταρο στον Πολιτιστικό Οργανισμό της
πόλης μας και να θεωρείται εδώ και χρόνια η ραχοκοκαλιά του Πολιτιστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της
Πάτρας, όπου οι ερασιτέχνες ηθοποιοί προσφέρουν ένα σοβαρό αποτέλεσμα μέσα από τη δουλειά τους, εξαντλώντας
τις προσωπικές αξιώσεις που έχει ο καθένας μέσα από την Τέχνη και προσδοκώντας κάθε φορά τα ευμενή σχόλια του
θεατρόφιλου κοινού.
Η παράσταση "ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ" αποτελεί ένα θεατρικό οδοιπορικό βασισμένη στον «Κοινό Λόγο» της Έλλης
Παπαδημητρίου, με αποσπάσματα από τα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου και από την «Αιολική γη» του
Ηλία Βενέζη.
Με μια ματιά ιδιαιτέρως προσεκτική πάνω στο πάντα επίκαιρο αλλά και τόσο ευαίσθητο θέμα της προσφυγιάς και της
μετανάστευσης, η Θ.Ο.Ε.Π.Π. φέτος παρουσιάζει ένα οδοιπορικό για τον τρόπο ζωής και δράσης πριν και μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα προσφυγικά κύματα στην Ελληνική Ιστορία,
αφήνοντας ανεξίτηλα τα σημάδια στο μυαλό και στις καρδιές των ανθρώπων.
Η παράσταση όλη αποτελεί ένα φόρο τιμής σ’ όλους αυτούς που έζησαν «μέσα στη θύελλα». Στοίχημα αποτέλεσε για
όλους τους συντελεστές μέσα από λαϊκές αφηγήσεις και μαρτυρίες οι οποίες κωδικοποιούνται θεατρικά, να
προβληθούν ξανά, οι λαϊκοί μας θησαυροί και να φωτιστούν τα θολωμένα νερά της ρευστής και τεταμένης πολιτικής
και κοινωνικής ζωής εκείνης της εποχής.
Καθοριστικής επίσης σημασίας συντελεστές του θεατρικού εγχειρήματος, είναι οι καταξιωμένοι μουσικοί και γνωστοί
στο πατρινό κοινό και όχι μόνο, Άννυ Ονουφρίου και Σάκης Παπαδημητρίου, οι οποίοι μέσα από ένα μουσικό
οδοιπορικό με τις ερμηνείες, τις μελωδίες και τα τραγούδια της εποχής τολμούν και γυρίζουν τον χρόνο πίσω,
χαρίζοντας στους θεατές στιγμές συγκίνησης, μεταφέροντας τους νοερά στα καφενεία και στην προκυμαία της εποχής
που εκεί παίζανε μουσικές, και γκαρσόνια πηγαινοφέρνανε δίσκους με καραφάκια και μεζέδες, αλλά και σε μνήμες
λιγότερο χαρούμενες όπως την στιγμή που η Σμύρνη μέσα από τις φλόγες της αποχαιρετούσε με μάτια δακρυσμένα
μια ολόκληρη εποχή.
Στο πλαίσιο αυτής της συνδιοργάνωσης παρατίθεται ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης-παράστασης, η
οποία και θα λάβει χώρα στο Θέατρο της Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019.
Συνολικός προϋπολογισμός εκδήλωσης: 5.000,00 Ευρώ
Ενοικίαση ηχοφωτιστικού υλικού: 2000 Ευρώ
Ενοικίαση μικροφωνικού εξοπλισμού : 500 ευρώ
Σχεδιασμός φώτων: 500 Ευρώ
Εκτύπωση αφισσών και προγράμματος παράστασης : 500 Ευρώ
Αφισοκόλληση: 200 Ευρώ
Αμοιβή μουσικών : 600 Ευρώ
Μεταφορά σκηνικών και προβολέων: : 200 Ευρώ
Μεταφορά μουσικών οργάνων: 100 Ευρώ
Κατασκευή και Συντήρηση Σκηνικών : 400 Ευρώ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στις αρμοδιότητες των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και 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.
Στο πλαίσιο αυτό, η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ανωτέρω συνδιοργάνωση
συντελεί άμεσα στην πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της διάσωσης και διάδοσης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς .
Παρότι, όπως αναφέρθηκε, ένας εκ των πρωταρχικών στόχων και βασική επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η
προώθηση δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, εν τούτοις η εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομική
κρίση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμμετοχή σε πολυδάπανες δραστηριότητες, δια τούτο η Περιφέρεια θα
συμβάλει και θα συμμετέχει οικονομικά σε πολιτιστικές δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα
τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή υλοποίησή τους η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω τέτοιων
εκδηλώσεων, έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει μια πολιτιστική πολιτική με στόχο τη διατήρηση ζωντανής της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της παράδοσης. Η δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην
διοργάνωση της εκδήλωσης, είναι μικρότερη δε της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ενώ διέπεται από την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θα υπερβαίνει το εκ της
ειδικής αυτής περίστασης (οικονομική κρίση) επιβεβλημένο και αναγκαίο μέτρο, το οποίο πηγάζει από την
απαραίτητη λόγω εποχής δημοσιονομική λιτότητα.
Η συνολική δαπάνη την οποία θα καλύψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή της στην ανωτέρω
συνδιοργάνωση θα είναι μέχρι του ποσού των 2.480,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά την ηχητικήφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για τις δυο ημέρες (13-14/7/2019) με απευθείας ανάθεση, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίας για την επιτυχή πραγματοποίηση της παράστασης.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, πραγματοποιήθηκε η συλλογή των παρακάτω προσφορών:
ΗΧΗΤΙΚΗ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1) DELTA AUDIO SERVICES, προσφορά για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 2.400,00 €
πλεον ΦΠΑ ( 2.976,00 € συμπ ΦΠΑ).
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2) ΔΙΗΧΟ, προσφορά για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 2.200,00 € πλεον ΦΠΑ (
2.728,00 € συμπ ΦΠΑ).
3) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΤΗΣ, προσφορά για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 2.000,00 €
πλεον ΦΠΑ ( 2.480,00 € συμπ ΦΠΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στο
πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση από τη Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων
Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) θεατρικής παράστασης - εκδήλωσης μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή
με τίτλο "ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ", που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019 και
αφορά την ενοικίαση ηχοφωτιστικού και μικροφωνικού εξοπλισμού και οπτικοακουστική κάλυψη, με απευθείας
ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή
πραγματοποίησης της παράστασης ως εξής:
• για την παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της ανωτέρω εκδήλωσης στις αναφερόμενες ημερομηνίες από
τον ανάδοχο «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΤΗΣ –ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω διοργάνωση: α) συντελεί στην
εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο (Ν.3852/2010),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και
εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους
(περίπτωση 15), β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της Έκθεσης και των παράλληλων
εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με
βεβαιότητα, η ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού και ε)
τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την
προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και
τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.
Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και έχει εκδοθεί γι’ αυτό το
σκοπό η Α/Α 2446/2019 (ΑΔΑ: 6Κ697Λ6-ΜΕΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του
ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση,
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 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).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 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/72-2017).
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-32017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με
την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 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)
 Την υπ’ αριθμ. 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).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 187156/780/25.06.2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διοργάνωση από τη Θεατρική
Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.) θεατρικής παράστασης - εκδήλωσης μνήμης
για τη Μικρασιατική Καταστροφή με τίτλο "ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ", που θα πραγματοποιηθεί στο
Ανοικτό Θέατρο Κρήνης 13 - 14 Ιουλίου 2019 και αφορά την ενοικίαση ηχοφωτιστικού και
μικροφωνικού εξοπλισμού και οπτικοακουστική κάλυψη, με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, αναγκαίων για την επιτυχή πραγματοποίησης της
παράστασης ως εξής:
•
για την παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της ανωτέρω εκδήλωσης στις αναφερόμενες
ημερομηνίες από τον ανάδοχο «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΤΗΣ –ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω διοργάνωση: α) συντελεί
στην εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο
(Ν.3852/2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα καλύπτουν την υλοποίηση
πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και η κοινή
οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση 15), β) είναι επιβεβλημένη και
απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της Έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται
με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα, η
ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού και ε)
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τέλος κατ’ ουδένα τρόπο υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει
την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας
και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.
Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και έχει εκδοθεί
γι’ αυτό το σκοπό η Α/Α 2446/2019 (ΑΔΑ: 6Κ697Λ6-ΜΕΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

