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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η 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/151593/830/20-05-2022 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

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

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

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

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 29ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ποσού 86.964,00€ (με Φ.Π.Α.) για δράσεις πολιτισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Αιτ/νιας, που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2022, στην
Αιτωλοακαρνανία».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/148953/1916/19-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάλου / Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού 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
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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.
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’ αρ. 72/28-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
χρήσης και καθορισμού λειτουργίας των χώρων του κτιρίου Χρυσόγελου, ιδιοκτησίας Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλ/νίας,
καθώς και την κανονισμού χρήσης και λειτουργίας των αιθουσών του».
16.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132329/7856/09.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
17.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132349/7857/09.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
18.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132369/7858/10.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
19.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132404/7860/10.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
20.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/133728/7935/12.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
21.Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/133841/7954/12.05.2022 «Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης».
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
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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 παρακάτω πολιτιστικές
δράσεις της ΠΔΕ, Π.Ε Αιτ/νιας, που αφορούν την ευρύτερη πολιτιστική ανάδειξη του τόπου, αναλυτικά έχουν
ως εξής:
Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-022
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ
ΤΟΝ Χρόνος
ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ
Διεξαγωγής:

Περιγραφή
Δράσης:

Ο Παντελής Θαλασσινός με την ορχήστρα του και με την υπέροχη χροιά της
φωνής του, ταξιδεύει το κοινό μέσα από μονοπάτια χαράς, αλλά και πιο
ιδιαίτερων στιγμών. Ερμηνεύει τραγούδια από την εποχή των
Λαθρεπιβατών, μέχρι σήμερα, αλλά και κομμάτια άλλων καλλιτεχνών και
συνθετών. Τραγούδια, που αντέχουν στο χρόνο, τραγούδια που μας
συντροφεύουν μια ζωή, τραγούδια που τον έχουν καταξιώσει ως δημιουργό,
αλλά και ως ερμηνευτή. Μαζί του μια υπέροχη ομάδα μουσικών που είναι
σταθεροί του συνεργάτες πολλά χρόνια καθώς επίσης και ο Μουσικός Όμιλος
ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ με εξήντα νέους θα διαδράσουν σε μια μουσική συνάντηση
τέχνης στο αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 923120001
CPV: 923700005
CPV: 551100004

Τοποθεσία: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΕΥΡΩΝΑ Ι.
ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

11.040 ,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καλλιτεχνικές
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
τεχνικών ήχου
Υπηρεσίες
ξενοδοχειακών
καταλυμάτων

6.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1231
Α/Α: 2156

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132329/7856/09.05.2022
Δέσμευσης Πίστωσης».

«Βεβαίωση

Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-023
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ Χρόνος
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΤΟΝ Διεξαγωγής:
ΧΡΗΣΤΟ ΘΗΒΑΙΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΡΑ
Ένα μουσικό αφιέρωμα στον εμβληματικό Παύλο Σιδηρόπουλο με κεντρικό
ερμηνευτή τον καταξιωμένο τραγουδοποιό Χρήστο Θηβαίο.
Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, πρωτοπόρος του ελληνικού στίχου στις ροκ φόρμες,
υπήρξε μουσικός ήρωας των Γ.Αγγελάκα (Τρύπες), Π.Παυλίδη (Ξύλινα
σπαθιά), Χ&Π. Κατσιμίχα και των περισσότερων συγκροτημάτων που
ακολούθησαν. Συνεργάστηκε με τους Σπυριδούλα και τους Απροσάρμοστους
αφήνοντας μοναδική πολιτιστική κληρονομιά με τα τραγούδια του: Φλου, Το
69, Στην Κ, Rock’n’roll στο κρεβάτι, Που να γυρίζεις, Καλή τύχη Μάγκες, Εν
κατακλείδι κ.α. Ο ίδιος υπήρξε ερμηνευτής των διαχρονικών: Να μ’αγαπάς,
Κάποτε θα ‘ρθουν, Ηλεκτρικού Θησέα. Στο αφιέρωμα συμμετέχει ο
τραγουδοποιός Δημήτρης Καρράς που μελοποίησε, με την άδεια της
αδερφής του Παύλου, Μελίνας, ακυκλοφόρητα ποιήματα του. Το 2019
(Εξακρίβωση) και το 2022 (για τον Παύλο... η Κασέτα του Μελωδία 99,2) και
στις δυο εκδόσεις συμμετέχει ο Χρήστος Θηβαίο.
11.208,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή
Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 923120001
CPV: 551000001

Τοποθεσία: ΑΣΤΑΚΟΣ

Καλλιτεχνικές
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
ξενοδοχείων

5.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

CPV: 92370000- Υπηρεσίες
5
τεχνικών ήχου
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1231

5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132349/7857/09.05.2022
Δέσμευσης Πίστωσης».

«Βεβαίωση

Α/Α: 2154
Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-024
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Συναυλία με τον Μπάμπη Χρόνος
Τσέρτο,
Νάντια Διεξαγωγής:
Καραγιάννη και Νίκο
Καραγιάννη

Τοποθεσία:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Σελίδα 5 από 10

ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
Περιγραφή
Δράσης:

Σε ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης, με κορμό το παραδοσιακό και το
ρεμπέτικο, ταξιδεύουμε από την προϊστορία του μέχρι και τη σημερινή
εκδοχή του Λαϊκού Αστικού Τραγουδιού.
Με παραδοσιακά, σμυρναίικα, ρεμπέτικα, έντεχνα λαϊκά αλλά και νεότερα
τραγούδια, γινόμαστε όλοι μια παρέα και τραγουδάμε μαζί με τον Μπάμπη
Τσέρτο, τη Νάντια Καραγιάννη και τον Νίκο Καραγιάννη, τραγούδια που
αγαπήσαμε.
Ο Μπάμπης Τσέρτος είναι γνωστός για την αγάπη του σε όλα σχεδόν τα
μουσικά είδη, αν και το όνομά του έχει συνδυαστεί με το ρεμπέτικο, το
παραδοσιακό και το «ελαφρό» τραγούδι. Από το 1980 μέχρι σήμερα η ζωή
του δένεται έντονα με τη μουσική, έχει συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες και
τραγουδιστές, πλούσια δισκογραφία σε πολλά είδη ελληνικής μουσικής,
όπως και πληθώρα συναυλιών στο εξωτερικό και σε όλη τη χώρα
Η Νάντια Καραγιάννη είναι καταξιωμένη τραγουδίστρια με την πλατιά έννοια
του όρου. Από τα πρώτα της βήματα και μέχρι σήμερα έχει τραγουδήσει με
τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές και συνθέτες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Έχει πλούσια δισκογραφία στο παραδοσιακό, το λαϊκό και το
νεότερο τραγούδι.
Ο Νίκος Καραγιάννης είναι Έλληνας τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης.
Είναι γιος της τραγουδίστριας Νάντιας Καραγιάννη και έχει μια δική του
πορεία στον χώρο της σύνθεσης και της δισκογραφίας. Συμμετέχει ως
τραγουδιστής σε συναυλίες στην Ελλάδα αλλά με μεγάλη παρουσία τόσο
στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και το Ισραήλ.
Μαζί τους σπουδαίοι μουσικοί με πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν, βιολί, κρουστά
και μπουζούκι.
13.108,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 92312000- Καλλιτεχνικές
1
Υπηρεσίες

CPV: 92370000- Υπηρεσίες
5
τεχνικών ήχου
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1231

7.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

5.208,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132369/7858/10.05.2022
Δέσμευσης Πίστωσης».

«Βεβαίωση

Α/Α: 2164
Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-026
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ
ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΤΟΝΙΑ

Περιγραφή
Δράσης:

Ο αιώνια ερωτευμένος με την Άνοιξη τραγουδοποιός, Θοδωρής Κοτονιάς,
παρέα με την πολυμελή μουσική παρέα του και στις βαλίτσες τους τραγούδια
όπως τα «τα κλειδιά», η "Άνοιξη" (Γλυκερία-Ζερβουδάκης), το "Φαινόμενο
του θερμοκηπίου" με τον Ψαραντώνη, το "Έλα να σε δω" με τη Μελίνα
Κανά και πρόσφατα το "Ναυαγός", "Το μπαλόνι", «Δύο δρόμοι» και άλλα
διαλεγμένα, από τα βουνά ως τη θάλασσα, από την Ανατολή ως τη δύση και
από τη σκοτεινή ως τη φωτεινή πλευρά της ζωής μας! Μουσικές με
διαφορετικές "καταγωγές", νησιώτικα και παραδοσιακά ηπειρώτικα,
"πασπαλισμένα" με ροκ στοιχεία! Μία μοναδική παράσταση, με τραγούδια

Τοποθεσία: ΛΙΜΑΝΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΟΝ Χρόνος
Διεξαγωγής:

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σελίδα 6 από 10

ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
δικά
του
και
άλλα
διαλεγμένα
της
καρδιάς.
Βιολιά και ηλεκτρικές κιθάρες, στη γνώριμη και ζεστή ατμόσφαιρα αυτής της
παρέας που καταλήγει από τη μυσταγωγία στο πανηγύρι…!

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 923120001
CPV: 551000001

9.608,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καλλιτεχνικές
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
ξενοδοχείων

3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

CPV: 92370000- Υπηρεσίες
5
τεχνικών ήχου
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1231

5.208,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/132404/7860/10.05.2022
Δέσμευσης Πίστωσης».

«Βεβαίωση

Α/Α: 2173
Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-028
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«ΣΤΟΥΣ Χρόνος
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Διεξαγωγής:

Περιγραφή
Δράσης:

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της
Μουσικής και τον μαέστρο Στάθη Σούλη. Το 2022, χρονιά που σηματοδοτεί
μια σπουδαία επέτειο, φέρνει στο μυαλό όλων μία από της πιο σημαντικές
πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας.
Η Σμύρνη, ο πολιτισμός και η μουσική της έχουν ποτίσει μεγάλο μέρος του
έργου της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η δημιουργός τόσων μεγάλων επιτυχιών
στην ελληνική δισκογραφία, η γυναίκα που σφράγισε με τις μελωδίες της τις
μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού σινεμά, έτοιμη να παρασύρει το κοινό
σε ένα νοσταλγικό ταξίδι, σε μια ανάταση ψυχής, με τη δύναμη της μουσικής
και τη συγκίνηση των αναμνήσεων από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν.
Γιατί κι αν χάθηκαν όνειρα και πατρίδες, επιβιώνουν οι άνθρωποι που τις
αναπολούν. Κάθε μελωδία της Ρεμπούτσικα απλώνεται σαν ουράνιο τόξο
πάνω από το Αιγαίο, για να σκαρφαλώσουν οι θύμισες και να φωτιστούν
ξανά οι δρόμοι, να ζωντανέψουν οι μουσικές και να ξυπνήσουν οι μυρωδιές
και οι γεύσεις αυτής της τόσο κοντινής, της τόσο δικής μας Ανατολής.
Όπως σε κάθε συνάντηση του κοινού με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η
συγκίνηση έχει τον πρώτο λόγο. Η ικανότητά της να φέρει με τις
συγκλονιστικές μελωδίες της στο μυαλό αναμνήσεις που δεν ήξερες ότι είχες,
να ξυπνά συναισθήματα και λαχτάρα για ταξίδια, είναι απαράμιλλη. Στη
συναυλία της για τη Σμύρνη το συναίσθημα συναντά την ιστορική μνήμη και
όλα αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις, τα τραγούδια γίνονται προσευχές κι
όλοι εμείς συνομιλούμε με κάτι ιερό.

Τοποθεσία: ΑΓΡΙΝΙΟ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η συναυλία αποτελεί μια μουσική περιπλάνηση που ξεκινά από το στενό
που συνδέει δύο ηπείρους – την Ασία και την Ευρώπη και για το λόγο αυτό
Σελίδα 7 από 10

ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
στη μουσική σκηνή εκτός από την καλλιτέχνιδα θα παρουσιαστούν τέσσερα
διαφορετικά χορευτικά συγκροτήματα αποτελούμενα από πλήθος νέων
χορευτών που εξυμνούν το πνεύμα της πόλης.
Επίσης καθώς τονίζεται
η ομορφιά της «πολίτικης κουζίνας» οι
προσκεκλημένοι θα γευτούν τη μαγεία της γεύσης καθώς η εκδήλωση
περιλαμβάνει ένα ταξίδι γευσιγνωσίας τετρακοσίων ατόμων στον προαύλιο
χώρο της μουσικής δράσης.
Το μουσικό ταξίδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα σηματοδοτεί ένα πολιτιστικό
γεγονός ώστε να φωτιστούν ξανά οι θύμισες, οι δρόμοι, οι μουσικές, οι
μυρωδιές και οι γεύσεις αυτής της τόσο κοντινής, της τόσο δικής μας
Ανατολής.
Προϋπολογισμός Δράσης: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(CPV: 92312100-2)

Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες
θεατρικών
παραγωγών,
συγκροτημάτων
τραγουδιστών,
μουσικών
συγκροτημάτων
και ορχηστρών
02.02.072.0844.01.1231

30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΑΕ:

ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/133728/7935/12.05.2022
Δέσμευσης Πίστωσης»

«Βεβαίωση

Α/Α: 2245
Κωδικός Δράσης:
Φορέας
Υλοποίησης:

ΑΙΤ-029
ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΖΑ Χρόνος
ΡΙΖΟΥ
Διεξαγωγής:

Περιγραφή
Δράσης:

Η Μαρίζα Ρίζου είναι μια από τις πιο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς
της όπου καταφέρνει να ξεσηκώνει τους fans της στις υπέροχες συναυλίες
της και να τους ταξιδεύει με τα τραγούδια της.Η πολύ ενδιαφέρουσα μουσική
πορεία της Μαρίζας Ρίζου ξεκίνησε το 2007, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά
στη σκηνή παράλληλα με τις σπουδές της στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Καθοριστικές για να τη γνωρίσει το κοινό
ήταν οι θεατράλε εμφανίσεις της στον «Σταυρό του Νότου» και η διασκευή
στο τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά, «Η μπόσα νόβα του Ησαΐα». Το 2014
κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος της, με τίτλο «Γλυκό Πρωί», από τον οποίο το
τραγούδι της «Μια άλλη ευτυχία» κατέκτησε το ραδιοφωνικό airplay.
Η μουσική για το θέατρο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της. Έχει
επενδύσει μουσικά τη «Μαντάμ Σουσού» με πρωταγωνίστρια τη Δήμητρα
Παπαδοπούλου, το «Μάμα Ρόζα» με τη Βίκυ Σταυρόπουλου και τη «Μηχανή
του Τούρινγκ» με τον Ορφέα Αυγουστίδη. Το καλοκαίρι θα υπογράψει τη
μουσική για την πολυαναμενόμενη επιθεώρηση της Δήμητρας
Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αθερίδη.
Η φετινή συναυλία που διοργανώνει ο τομέας Πολιτισμού της ΠΔΕ είναι
φτιαγμένη με έμπνευση και τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία,
παλιότερα, καινούρια, πρωτότυπες διασκευές, πρόζα, ενέργεια, κέφι και
διάδραση. Η συνταγή για μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά.

Τοποθεσία:

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
Μαζί της: Άγγελος Αϊβάζης – κιθάρες/τζουράς/φωνή, Παναγιώτης
Κωστόπουλος - Τύμπανα, Γιώργος Μουχτάρης – κοντραμπάσο/ Synth Bass /
Μελόντικα / Ρεκ, Μάρκος Χαϊδεμένος – πιάνο/ Hammond / Roads /επιμέλεια
ενορχηστρώσεων

Προϋπολογισμός
12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Δράσης:
CPV: 79952000- Υπηρεσίες
12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2
εκδηλώσεων
ΚΑΕ: 02.02.072.0844.01.1231
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/133841/7954/12.05.2022
«Βεβαίωση
Δέσμευσης Πίστωσης»
Α/Α: 2251
Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε:
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 86.964,00€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 της ΠΔΕ για τις δράσεις πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
- Π.Ε Αιτ/νίας που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2022 στην Αιτωλοακαρνανία.
Η ανωτέρω δαπάνη των 86.964,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κοροβέση Νικόλαο – Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
και Τουρισμού της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Τον ΚΑΕ 02.02.072.0844.01.1231, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/133841/7954/12-05-

2022,

133728/7935/12-05-2022,

132404/7860/10-05-2022,

132369/7858/10-05-2022,

132349/7857/09-05-2022, 132329/7856/09-05-2022 βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 86.964,00€ (με Φ.Π.Α.) για δράσεις πολιτισμού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Αιτ/νιας, που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2022,
στην Αιτωλοακαρνανία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.02.072.0844.01.1231.
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ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ6-ΩΞΦ
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Νικόλαος και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν
αρνητικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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