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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/133760/719/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ποσού 122.635,69€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση δράσεων
πολιτισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο,
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2022, στην Ηλεία».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/104487/1305/04-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου / Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε. - Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Απασχόλησης, η οποία αναφέρει αναλυτικά
τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού «Απευθείας ανάθεση», το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
από τον Ν.4782/2021 και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με
το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ
του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ. 9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ.27 τ.ΥΟΔΔ/20.1.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ. αριθ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 9.1.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 9/1/2021 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14.1.2022 (ΑΔΑ: 6Ψ8Θ7Λ6-ΣΞΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΦΕΚ
26/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2022
12. Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
13. Την υπ. αρ. 9405/190/13.1.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ»
ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022
14. Την υπ’ αριθ. 71/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την
«Έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς
την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 234546/31.12.2021 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
15. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
16. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100060/6199/08-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
17. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100124/6208/08-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
18. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /113181/6881/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
19. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /10276/6346/08-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
20. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100072/6202/11-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
21. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100134/6209/11-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
22. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113048/6876/15-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
23. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100069/6201/11-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
24. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/107605/6604/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
25. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112928/6875/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
26. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/107813/6613/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
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27. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103477/6387/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
28. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/105330/6471/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
29. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/111423/6796/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
30. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/111450/6798/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
31. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/117206/7080/20-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
32. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112464/6865/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
33. Την υπ. αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/118755/7133/19-04-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
Σύμφωνα με 1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 « ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη,
προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.» 2) Tις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες,
στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της
περιφέρειας και των δήμων (περίπτωση 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13), γ) Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση15), η
υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
(περίπτωση 19):
Η Περιφέρεια δύναται νομίμως, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, να προβαίνει στη διάθεση
πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου, όμως είναι
λειτουργικές για την Περιφέρεια, συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της και
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της, υπό την
έννοια ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε
την επιδίωξη των νομίμων σκοπών της.
Στόχος της Περιφέρειας είναι η στήριξη του πολιτισμού μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ημερίδων και συνεδρίων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν, να εκφραστούν
και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο ενισχύοντας το αίσθημα της αισιοδοξίας και της ψυχικής ανάτασης των
πολιτών, αλλά και η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκδήλωση απευθύνεται σε
όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους τόσο του νομού όσο και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό στις μέρες της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα μας, αλλά και λόγω της πανδημίας του
covid-19. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελεί το ιδανικότερο εφαλτήριο προώθησης των
κοινωνικών και πολιτιστικών επιδιώξεων και την με ελάχιστο κόστος εμπέδωση του μηνύματος που
διακηρύσσει η Περιφέρεια σχετικά με την προαγωγή του πολιτισμού του τόπου μας.
Οι πολιτιστικές δράσεις της ΠΔΕ- Π.Ε Ηλείας αναλυτικά έχουν ως εξής:
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ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 012

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312130-1
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Κακόβατου
Δήμου
Ζαχάρως
Ρουά Ματ
Χρόνος
04/07/2022
Διεξαγωγής:
Το μουσικό συγκρότημα Ρουά Ματ με τα έξι μέλη του έρχεται να
διασκεδάσει το ηλείο κοινό με τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου
που αγαπήθηκαν από όλους. Με έντεχνα τραγούδια κορυφαίων ελλήνων
ερμηνευτών , ροκ και μπαλάντες αλλά και χορευτικά κομμάτια, θα
χαρίσουν ανεπανάληπτες στιγμές διασκέδασης. Με την υπόσχεση στις
αποσκευές τους ότι θα χαρίσουν στο κοινό τους μοναδικές μουσικές
στιγμές, στηριζόμενοι στην πλούσια μουσική τους εμπειρία, θα
παρουσιάσουν ένα μοναδικό μουσικό θέαμα.
1.600,00€€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες
μουσικών
συγκροτημάτων
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /100060/6199/08-04-2022

1.600,00€ με ΦΠΑ

1837

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 022

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Γυμνά
Τραγούδια- Χρόνος
10/07/2022
Δημήτρης Μπάσης
Διεξαγωγής:
Ο Δημήτρης Μπάσης ,ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους
ερμηνευτές , συναντά τον βιρτουόζο κιθαριστή και συνθέτη Μανόλη
Ανδρουλιδάκη , σε ένα απαιτητικό ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα. Μια
συναυλία που ξεπερνά τα τετριμμένα, εμβαθύνοντας στην ουσία του
ελληνικού τραγουδιού ,στον ποιητικό λόγο των στιχουργών και στις
εμπνευσμένες μελωδίες των συνθετών , με έναν τρόπο σημερινό, δροσερό
και ολοκληρωμένο
7.821,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312130-1

Τοποθεσία:

Πλατεία Δικαστηρίων Δήμου Πύργου

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
μουσικών συγκροτημάτων
CPV: 51313000-9
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 1.621,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001.
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100124/6208/08-04-2022
Πίστωσης
Α/Α
1843
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 019

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Passepartout

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Κακόβατου
Δήμου
Ζαχάρως
Δ.Ε Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Χρόνος
22/07/2022
και
Διεξαγωγής:
05/08/2022
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ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312240-5
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Οι Passepartout είναι μια μπάντα που αποτελείται από 7 μέλη. Το
χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι η ποικιλομορφία στο πρόγραμμα
αφού κυμαίνονται από ήχους έντεχνους σε ήχους ποπ ροκ καθώς και
ντίσκο ροκ εντ ρολ, ¨διασχίζουν¨ δεκαετίες σε ελληνικό και ξένο στίχο με
πολλές πιθανότητες το πρόγραμμα να μπορεί να καταλήξει σε λαϊκό και
κατά τόπους παραδοσιακό ανάλογα πάντα με την διάθεση του κοινού
αλλά και της μουσικής παρέας.
7.944,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
παρεχόμενες
από
διασκεδαστές
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /113181/6881/19-04-2022
1844

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 020

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312140-4
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

7.944,19€ με ΦΠΑ

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Καβασίλων του Δήμου
Πηνειού
Λαϊκή Ορχήστρα -Μίκης Χρόνος
24/07/2022
Θεοδωράκης
Διεξαγωγής:
Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη είναι άρρηκτα δεμένος με την
ποίηση.
Ο ίδιος είχε επανειλημμένα δηλώσει πως με τη μουσική του επιδίωκε
πάντα να υπηρετεί τον ποιητικό λόγο. Όμως είναι εξίσου αλήθεια ότι εντός
αυτής της δύσκολης διαλεκτικής μέλους και λόγου και η ποίηση
«υπηρετεί» τη μουσική του. Πράγμα απόλυτα φυσικό αν αναλογιστεί
κανείς τη στιβαρότητα της μουσικής αρχιτεκτονικής, τη συνάντηση της
δυτικής μουσικής παράδοσης σε όλες της τις εκφάνσεις με τους λαϊκούς
δρόμους, το βυζαντινό μέλος, το δημοτικό και το επαναστατικό τραγούδι
σ' ένα καινοτόμο αποτέλεσμα. Μοναδικές ερμηνείες από τους
καταξιωμένους ερμηνευτές Σαββέρια Μαργιολά και Παναγιώτη Πετράκη
14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών

14.500,00€ με ΦΠΑ

02.00.072.0844.01.1122
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /10276/6346/08-04-2022
1823

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 015

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Alcatraz

Περιγραφή Δράσης:

Τοποθεσία:

Τ.Κ. Κουρούτας Δήμου Ήλιδας

Χρόνος
31/07/2022
Διεξαγωγής:
Μια ξεχωριστή ποικιλόμορφη μπάντα που δημιουργήθηκε πριν πέντε
χρόνια από πέντε φίλους με αγάπη για την μουσική. Με την μεγάλη
παρουσίαση τους στον ελληνικό μουσικό χώρο αλλά και με την
καθημερινή τους εμφάνιση σε μεσημεριανή εκπομπή έχουν κατακτήσει
το ελληνικό μουσικό κοινό κυρίως της νεότερης ηλικίας. Πλούσιο ποπ και
ροκ ελληνικό ρεπερτόριο που υπόσχεται μοναδικές στιγμές κεφιού στο
κοινό τους
Σελίδα 6 από 15

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312120-8

9.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 021

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Υπόγεια Ρεύματα

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
συγκροτημάτων
τραγουδιστών
CPV: 51313000-9
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001.
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100072/6202/11-04-2022
Πίστωσης
Α/Α
1845

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312100-2

Τοποθεσία:

Τ.Κ. Κατακόλου Δήμου Πύργου

Χρόνος
06/08/2022
Διεξαγωγής:
Τρείς έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή , μια Υπόγεια παρέα που
πορεύεται 25 χρόνια. Ο ξεσηκωτικός ήχος του τρίο παρασέρνει σε μια
γιορτή γεμάτη ένταση, ταξιδεύοντας παράλληλα με το λυρισμό των στίχων
και τα ακουστικά διαλείμματα. Τραγούδια και μελωδίες που έχουν
σημαδέψει την ελληνική σκηνή και συνεχίζουν να μας συνοδεύουν.
8.316,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 4.464,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
θεατρικών
παραγωγών,
συγκροτημάτων
τραγουδιστών,
μουσικών
συγκροτημάτων
και
ορχηστρών
CPV: 51313000-9
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
CPV: 55110000-4
Υπηρεσίες
ξενοδοχειακών 252,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
καταλυμάτων
ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001.
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100134/6209/11-04-2022
Πίστωσης
Α/Α
1846
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 017

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Πανόπουλου Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας και
Τοπική Κοινότητα Τραγανού Δήμου Πηνειού
Λαϊκή Βραδιά
Χρόνος
08/08/2022 και
Διεξαγωγής:
14/08/2022
Η «Λαϊκή Βραδιά» είναι ένα ιδιαίτερο τοπικό συγκρότημα με εμφανίσεις
σε όλο το νομό και όχι μόνο. Σε κάθε τους εμφάνιση τους ξεχωρίζει το
αστείρευτο ταλέντο τους και η επιθυμία τους να ευχαριστήσουν όλο τον
κόσμο που τους τιμά με την παρουσία τους. Το πρόγραμμά τους
περιλαμβάνει λαϊκό αλλά και μοντέρνο πρόγραμμα σε άψογες εκτελέσεις
, χαρίζοντας πάντα μοναδικές στιγμές χαράς και διασκέδασης.
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ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952100-3
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Υπηρεσίες
οργάνωσης 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113048/6876/15-04-2022
1850

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 016

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Τα
τραγούδια
που Χρόνος
12/08/2022
αγαπήσαμε
Διεξαγωγής:
Ένα πρόγραμμα κυρίως παραδοσιακό και ρεμπέτικο , ταξιδεύει από την
προϊστορία του μέχρι και την σημερινή εκδοχή του Λαϊκού Αστικού
Τραγουδιού. Με Παραδοσιακά, Σμυρναίικα, Ρεμπέτικα, έντεχνα Λαϊκά ,
αλλά και νεότερα τραγούδια, γίνονται όλοι μια παρέα και τραγουδούν μαζί
με τον Μπάμπη Τσέρτο, την Νάντια Καραγιάννη και τον Νίκο Καραγιάννη
, τραγούδια που όλοι έχουν αγαπήσει.
10.022,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312140-4

Τοποθεσία:

Δ.Ε. Ζαχάρως Δήμου Ζαχάρως

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 7.022,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ορχηστρών
CPV: 51313000-9
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
ΚΑΕ:
02.03.072.0844.01.0001.
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/100069/6201/11-04-2022
Πίστωσης
Α/Α
1849
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 024

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

100 Χρόνια Μπιθικώτσης Χρόνος
17/07/2022
1922-2022
Διεξαγωγής:
Ο Γρηγόρης (ο νεότερος), αποδίδει τις μεγάλες επιτυχίες του «Σερ Μπίθι»,
πλαισιωμένος από τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μπιθικώτση» και με τη συντροφιά
διακεκριμένων ερμηνευτών, ενώ ανάμεσα στα τραγούδια,
παρεμβάλλονται οι λυρικές αφηγήσεις της Άννας, που ταξιδεύουν το κοινό
στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου του μεγάλου
Έλληνα ερμηνευτή.
Στο μουσικό αυτό ταξίδι παρακολουθούμε την πορεία του Γρήγορη
Μπιθικώτση από το Δεκέμβριο του 1922 ως το στερνό του ταξίδι στην
αθανασία τον Απρίλιο του 2005, από τα πρώτα δύσκολα χρόνια μέχρι τις
συναντήσεις του ορόσημο με τους Μάρκο Βαμβακάρη, Μάνο Χατζιδάκι,
Μίκη Θεοδωράκη και τη διαδρομή της καταξίωσής του στους δρόμους της
Τέχνης, δίπλα στους ανυπέρβλητους συνθέτες, ποιητές, στιχουργούς και
συνεργάτες του.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης θα προβάλλεται στη σκηνή σπάνιο
οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο των Γρηγόρη και Άννας Μπιθικώτση.

Περιγραφή Δράσης:

Τοποθεσία:

Θέατρο Φλόκα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
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ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312120-8

16.832,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 030

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

100
Χρόνια
από
την Χρόνος
27/07/2022
Μικρασιατική Καταστροφή
Διεξαγωγής
:
Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, των
ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες του, θα εορταστεί από
την ΠΔΕ με μια ιδιαίτερη μουσικοχορευτική παράσταση . Μια μουσική
περιπλάνηση με τραγούδια , χορούς, ήχους και εικόνες από την Οδύσσεια
και όχι μόνο των Μικρασιατών αλλά και όλων των προσφύγων από Θράκη,
Καππαδοκία, Πόντο, Κωνσταντινούπολη , από τα παράλια της Μικράς
Ασίας προς την Νησιώτικη και Ηπειρωτική Ελλάδα. Μια γιορτή μνήμης που
υμνεί όχι μόνο την καταστροφή αλλά κυρίως την ζωή των Μικρασιατών
και τον τρόπο που ρίζωσαν στις νέες πατρίδες καθώς και τη σημαντική
επιρροή τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Μια σύμπραξη
εξαιρετικών ερμηνευτών και μουσικών , όπου μαζί με παραδοσιακά
ακούσματα ο θεατής θα απολαύσει ένα πιο σύγχρονο και έντεχνο
ρεπερτόριο συνθετών όπως Σαββόπουλο, Θεοδωράκη , Χατζιδάκι,
Τσιτσάνη, Καλδάρα, Λοϊζο , Θαλασσινό και Ξαρχάκο.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης θα προβάλλεται στη σκηνή σπάνιο
οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο των Γρηγόρη και Άννας Μπιθικώτση.
15.270,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 10.292,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
συγκροτημάτων
τραγουδιστών
CPV: 51313000-9
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 3.472,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
CPV: 60172000-4
Ενοικίαση λεωφορείων και 1.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πούλμαν με οδηγό
CPV: 55110000-4
Υπηρεσίες
ξενοδοχειακών 398,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
καταλυμάτων
CPV: 55320000-9
Υπηρεσίες
παροχής 220,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
γευμάτων
CPV: 79800000-2
Υπηρεσίες εκτύπωσης και 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
συναφείς υπηρεσίες
CPV: 45255120-6
Κατασκευαστικές εργασίες 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για εγκαταστάσεις εξέδρας
ΚΑΕ:
02.00.072.0844.01.1122
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/107605/6604/19-04-2022
Πίστωσης
Α/Α
1951

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92300000-4
CPV: 51313000-9
CPV: 79810000-5
ΚΑΕ:

Τοποθεσία:

Θέατρο Φλόκα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Υπηρεσίες
ψυχαγωγικού 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
περιεχομένου
Υπηρεσίες
εγκατάστασης 3.410,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
Υπηρεσίες εκτύπωσης
700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
02.00.072.0844.01.1122
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Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112928/6875/19-04-2022
1943

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 032

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Τα μοναστήρια της Ηλείας

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92111000-2

ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Δημοτική Ενότητα Πύργου, Δήμου Πύργου

Χρόνος
15/06/2022
Διεξαγωγής:
Η Ηλεία είναι ένας τόπος γεμάτος με Μοναστήρια, Ησυχαστήρια και
Μετόχια Ιερών Μονών. Θέλοντας να αναδείξουμε τα πανέμορφα
μοναστήρια της Ηλείας και πάντα σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη
Ηλείας και την Ι. Μητρόπολη Τριφυλίας –Ολυμπίας ,θα προβούμε στην
παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών ,όπου θα
παρουσιαστούν τα μεγαλύτερα μοναστήρια και θα αναδειχθεί η ιστορία
τους μέσα από ένα βίντεο HD υψηλής ανάλυσης . Ταυτόχρονα θα
δημιουργηθεί και ένα promo video 2 λεπτών για να χρησιμοποιηθεί ως
πιλότος του master plan. Η παρουσίαση της παραγωγής θα λάβει χώρα
στις 15 Ιουνίου στην Δημοτική Ενότητα Πύργου του Δήμου Πύργου
6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
παραγωγής 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
κινηματογραφικών ταινιών
και ταινιών βίντεο
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/107813/6613/19-04-2022
1944

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 031

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312140-4

Τοποθεσία:

Τοποθεσία:

Δημοτική Ενότητα Ανδραβίδας, Δήμου
Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Tourlou the Band
Χρόνος
02/07/2022
Διεξαγωγής:
Οι Tourlou The Band δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό χώρο από το
2013, μετρώντας δεκάδες συναυλίες ανά την Ελλάδα και δύο δίσκους.
Δημιουργήθηκαν σε μια διαδικασία μουσικού πειραματισμού με την
ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το 2015 εκδόθηκε το πρώτο ομώνυμο EP,
ενώ το 2017 έγινε η έκδοση της ολοκληρωμένης δισκογραφικής τους
δουλειάς με τίτλο "Παντοπωλείον". Έχουν εκκεντρικά ακούσματα,
διαφορετικά, που προέρχονται από ξεχωριστές μουσικές επιρροές. Ένα
καλοστημένο μείγμα παραδοσιακής ελληνικής μουσικής και ρεμπέτικου
με progressive, rock και post ενορχηστρώσεις. Έχουν αναδειχθεί μέσα από
τον μαθητικό διαγωνισμό “Schoolwave” όπου και έχουν εμφανιστεί
τέσσερεις φορές με αποκορύφωμα την εμφάνιση του 2015 και την
διασκευή «Ξενιτεμένα μου Πουλιά» να σημειώνει μεγάλη επιτυχία και του
2016 όπου κλήθηκαν ως headlining guests από την διοργάνωση του
φεστιβάλ
5.350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ψυχαγωγικές
ορχηστρών

υπηρεσίες 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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CPV: 51313000-9
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Υπηρεσίες
εγκατάστασης 2.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
εξοπλισμού ήχου
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103477/6387/19-04-2022
1948

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 033

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Το Όνειρο των Γενναίων

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92111000-2

ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Τοποθεσία:

Δημοτική Ενότητα Πύργου, Δήμου Πύργου

Χρόνος
30/06/2022
Διεξαγωγής:
Κεντρικός άξονας του ντοκιμαντέρ είναι οι εξελίξεις στην Πελοπόννησο του
1821, κατά τους μήνες πριν και μετά την έκρηξη της Επανάστασης.
Τα οφέλη από την παρούσα πρωτοβουλία είναι σημαντικά για τον κύριο
τόπο των γυρισμάτων, την Ηλεία. Και αυτό, διότι παράλληλα με την
υλοποίηση ενός κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ, η όλη προσπάθειά μας
θα προσφέρει και προβολή του τόπου και της ιστορικής του πορείας.
Βασιζόμενοι σε ιστορικό πλαίσιο που συγκινεί μεγάλο μέρος των
τηλεθεατών, καθώς ανάλογα εγχειρήματα με ιστορικό υπόβαθρο έχουν
απήχηση στο κοινό όλων των ηλικιών, απευθύνονται σε δηλαδή όλη την
οικογένεια, μεταφέροντας εικόνες και ιδέες που έχουν απήχηση.
Η όλη κίνηση στηρίζεται από τους πολιτιστικούς και λαογραφικούς
συλλόγους της Ηλείας, για να προβληθεί ο τόπος και να προβληθεί η
συμμετοχή δεκάδων των μελών τους σε ανάλογα κινηματογραφικά
εγχειρήματα για την προβολή του 1821, σε πολλά μέρη της Ελλάδος κατά
τα 2 τελευταία έτη
Το ντοκιμαντέρ θα έχει κεντρικό άξονα την Ελληνική με σενάριο και πλάνα
στηριγμένα τόσο στον Μεσοπόλεμο, αλλά και την περίοδο του 1821, μία
πορεία 100 ετών. Στην όλη προσπάθεια θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι
ηθοποιοί και σκηνοθέτης, ενώ θα προβληθούν εικόνες από το 1821 σε
Επτάνησα και Πελοπόννησο, με σκοπό να τραβήξει το ενδιαφέρον του
κοινού και να προβάλει πρόσωπα και γεγονότα της Εθνεγερσίας.
3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
παραγωγής 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
κινηματογραφικών ταινιών
και ταινιών βίντεο
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/105330/6471/19-04-2022
1947

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 040

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Λαϊκά Μονοπάτια

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Σαβαλίων Δήμου Ήλιδας
Χρόνος
Διεξαγωγής:

13/08/2022
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ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952100-2
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Τα «Λαϊκά Μονοπάτια» είναι ένα ιδιαίτερο τοπικό συγκρότημα με
εμφανίσεις σε όλο το νομό και όχι μόνο. Σε κάθε τους εμφάνιση τους
ξεχωρίζει το αστείρευτο ταλέντο τους και η αγάπη τους για το
παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει λαϊκό και
παραδοσιακό πρόγραμμα με την συνοδεία του κλαρίνου και της πίπιζας ,
χαρίζοντας πάντα μοναδικές στιγμές χαράς και διασκέδασης
2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Υπηρεσίες εκδηλώσεων

02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/111423/6796/19-04-2022
1950

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 039

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Τα Χρώματα της Ήλιδας

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952100-3
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τοποθεσία:

Δημοτική Ενότητα Γαστούνης Δήμου Πηνειού

Χρόνος
07/08/2022
Διεξαγωγής:
Τα Χρώματα της Ήλιδας είναι ένα οκταμελές συγκρότημα με εμφανίσεις
σε όλο το νομό και όχι μόνο. Στην εικοσαετή παρουσία τους ξεχωρίζουν
για τις άψογες επιλεγμένες τους εμφανίσεις με αφιερώματα στους
κορυφαίους συνθέτες της Ελλάδας . Έχουν φανατικό κοινό που τους
ακολουθεί σε κάθε τους εμφάνιση εκτιμώντας την προσφορά τους στον
πολιτισμό του νομού μας. Το ρεπερτόριό τους συμπεριλαμβάνει έντεχνα
τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών
2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
οργάνωσης 2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/111450/6798/19-04-2022
1949

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 037

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

Τοποθεσία:

Δημοτική Ενότητα Κρεστένων Δήμου
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιγαλείας Δήμου
Ζαχάρως
BANDA MORENA
Χρόνος
09/08/2022
και
Διεξαγωγής:
11/08/2022
Οι “Banda Morena” είναι ένα μουσικό σχήμα, που σχηματίστηκε με στόχο
την δημιουργία μιας πολυδιάστατης μπάντας, η οποία κινείται σε ποικίλα
μουσικά είδη. Βασική επιδίωξη ήταν το σχήμα να χαρακτηρίζεται από
φρεσκάδα, κέφι, δημιουργική φαντασία στη μουσική προσέγγιση και
γενικά να φέρει κάτι νέο στη μουσική σκηνή. Η συμπλήρωση του «ρόστερ»
της ομάδας έγινε από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ανθρώπων που
έχουν θητεύσει σε πολλά και διαφορετικά μουσικά σχήματα. Ο ήχος και οι
μελωδίες των Banda Morena ταλαντεύονται ανάμεσα σε : rock, pop,
swing, rock n΄ roll, disco, της ελληνικής αλλά και της ξένης μουσικής
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σκηνής, άλλοτε με ρετρό και άλλοτε με πολύ «σύγχρονη» αισθητική, με
ενδιαφέρουσες ενορχηστρώσεις και πολύ χορευτική διάθεση.

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312130-1
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
μουσικών συγκροτημάτων
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/117206/7080/20-04-2022
1971

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ - 038

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Νύχτες καλοκαιριού

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952000-2
CPV: 79810000-5
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Κακόβατου Δήμου Ζαχάρως

Χρόνος
04/06/2022
Διεξαγωγής:
Τον ερχομό του καλοκαιριού θα γιορτάσουν οι κάτοικοι του Κακόβατου με
ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο πρόγραμμα. Ο εκπολιτιστικός σύλλογος της
τοπικής κοινότητας, ο αθλητικός σύλλογος και οι μαθητικές ομάδες θα
ενωθούν υπό τους ήχους της τοπικής μπάντας . Τραγούδια από τα παλιά
, που θα θυμίσουν σε όλους στιγμές ξεγνοιασιάς του παρελθόντος,
τραγούδια που σιγοτραγουδούσαν οι μαθητές στις εκδρομές και τα
βράδια στις παραλίες της περιοχής . Επίσης οι μαθητικές ομάδες με την
συνοδεία της τοπικής μπάντας θα τραγουδήσουν τραγούδια από τον
παλιό ελληνικό κινηματογράφο ενώ οι μικρότεροι μαθητές θα το
εμπλουτίσουν με μικρά θεατρικά κομμάτια
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Υπηρεσίες εκδηλώσεων

2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες εκτύπωσης

400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/112464/6865/19-04-2022
1946

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ- 047

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Λαϊκή
Βραδιά
στο Χρόνος
09/07/2022
Καράτουλα
Διεξαγωγής:
Η «Λαϊκή Βραδιά» είναι ένα ιδιαίτερο τοπικό συγκρότημα με εμφανίσεις
σε όλο το νομό και όχι μόνο. Σε κάθε τους εμφάνιση τους ξεχωρίζει το
αστείρευτο ταλέντο τους και η επιθυμία τους να ευχαριστήσουν όλο τον
κόσμο που τους τιμά με την παρουσία τους. Το πρόγραμμά τους
περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδια σε άψογες εκτελέσεις , χαρίζοντας
πάντα μοναδικές στιγμές χαράς και διασκέδασης θυμίζοντας μας την
καταγωγή μας και τις πολιτιστικές μας ρίζες

Περιγραφή Δράσης:

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Δήμου Πύργου
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Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92300000-4
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης

1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Υπηρεσίες
ψυχαγωγικού 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
περιεχομένου
02.03.072.0844.01.0001.
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/118755/7133/19-04-2022

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 122.635,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 της ΠΔΕ για τις δράσεις πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
- Π.Ε Ηλείας που θα πραγματοποιηθούν Ιούνιο- Ιούλιο και Αύγουστο 2022 στην Ηλεία.
Η ανωτέρω δαπάνη των 122.635,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και συγκεκριμένα:
Κ.Α.Ε: 02.03.072.0844.01.0001
Κ.Α.Ε: 02.00.072.0844.01.1122

76.033,19€
46.602,50€

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 122.635,69€ (με Φ.Π.Α) για τη διοργάνωση
δράσεων πολιτισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας που θα πραγματοποιηθούν
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2022 στην Ηλεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
συγκεκριμένα:
Κ.Α.Ε: 02.03.072.0844.01.0001

76.033,19€

Κ.Α.Ε: 02.00.072.0844.01.1122

46.602,50€

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Νικόλαος και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν
αρνητικά.

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

Σελίδα 14 από 15

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ7Λ6-Ξ3Υ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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