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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 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.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

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

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ποσού 45.724,50€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας δράσεων πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο 2022, στην Ηλεία».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΗ/165228/2218/01-06-2022 (ορθή επανάληψη στις 03-06-2022)
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέση Νικολάου/ Δ/νση
Ανάπτυξης 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.
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».
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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/163942/9593/01-06-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
17.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/156749/9226/26-05-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.
18.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /158936/9340/30-05-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
19.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /159117/9355/ 30-05-2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης από την Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ
20.Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/156776/9237/26-05-2022 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):

Σελίδα 3 από 8

ΑΔΑ: 6ΔΨΠ7Λ6-ΑΝΠ
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:
Κωδικός Δράσης:

ΗΛ - 027

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Ορχήστρα Βασίλη Τσιτσάνη Χρόνος
26/06/2022
Διεξαγωγής:
Η Ορχήστρα, με την καθοδήγηση του Μανώλη Πάππου, δεξιοτέχνη του
μπουζουκιού και ουσιαστικού γνώστη του έργου του μεγάλου
δημιουργού, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς και ερμηνευτές παρουσιάζει
τα τραγούδια του σημαντικότερου δημιουργού της ελληνικής λαϊκής
μουσικής, τα οποία διατηρούν αμείωτη τη δύναμη και την απήχησή τους
και εξακολουθούν να μας συναρπάζουν.

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
92312000-1

Τοποθεσία:

Δ.Ε. Πύργου Δήμου Πύργου

18.812,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καλλιτεχνικές υπηρεσίες

45255120-6

12.400,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για 1.674.00€

92111220-0

Κατασκευαστικές
εργασίες
εγκαταστάσεις εξέδρας
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού 3.038 ,00€
ήχου
Παραγωγή διαφημιστικών βιντεοταινιών 1.240,00€

79824000-6

Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής

51313000-9

ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

460.00

02.03.072.9899.01.0001
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/163942/9593/01-06-2022
2440

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ - 045

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Παραδοσιακός εορτασμός Χρόνος
των Αγίων Πάντων
Διεξαγωγής:

Τοποθεσία:

Τοπική Κοινότητα Χαβαρίου Δήμου Ήλιδας
19/06/2022
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Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 79952100-3
CPV: 51313000-9
CPV: 79800000-2
CPV: 60172000-4
CPV: 92111220-0
ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Πρόκειται για μια ετήσια παραδοσιακή γιορτή που αναβιώνει τα τοπικά
έθιμα της περιοχής την παραμονή του εορτασμού των Αγίων Πάντων. Ο
σύλλογος γυναικών του χωριού θα στολίσει την εικόνα των Αγίων Πάντων
με λουλούδια που μαζεύουν τα μικρά παιδιά από τις γειτονιές του χωριού
τραγουδώντας ύμνους. Στην συνέχεια με την συνοδεία της Φιλαρμονικής
Λεχαινών, των μελών του πολιτιστικού συλλόγου με την παραδοσιακή
ενδυμασία της περιοχής και πλήθος κόσμου θα γίνει η περιφορά της
εικόνας.
5.240,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Υπηρεσίες
οργάνωσης 2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ορχηστρών
Υπηρεσίες εκτύπωσης και 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
συναφείς υπηρεσίες
Ενοικίαση λεωφορείων και 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
πούλμαν με οδηγό
Παραγωγή διαφημιστικών 1.240,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
βιντεοταινιών
02.03.072.9899.01.001
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/156749/9226
2381

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ - 043

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Γιορτή της μουσικής με τον Χρόνος
22/06/2022
Παντελή Θαλασσινό
Διεξαγωγής:
Με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα γιορτάσουμε φέτος την παγκόσμια ημέρα
μουσικής με την συμμετοχή του μοναδικού Παντελή Θαλασσινού . Στην
μεγάλη αυτή εκδήλωση θα συμμετέχουν oι τρεις φιλαρμονικές του νομού,
Πύργου, Λεχαινών και Βαρθολομιού καθώς και το μουσικό σχολείο του
Βαρθολομιού. Μια παράσταση μοναδική με μια άψογη συνεργασία
μεταξύ του καταξιωμένου καλλιτέχνη και των μαθητών του μουσικού
σχολείου που θα τιμήσουν έτσι την μοναδική αυτή ημέρα.
.
13.377,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV 92312250-8
CPV 55110000-4
CPV 51313000-9

Τοποθεσία:

Κεντρική Πλατεία Πύργου Δήμου Πύργου

Υπηρεσίες
παρεχόμενες
από 6.300,00€
μεμονωμένους καλλιτέχνες
Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων
277,50€

CPV 79810000-5

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού 4.000,00€
ήχου
Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με 1.500,00€
οδηγό
Υπηρεσίες εκτύπωσης
700,00€

CPV 55320000-9

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

CPV 60172000-4

ΚΑΕ:

600,00

02.03.072.9899.01.0001.
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Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /158936/9340
2397

Κωδικός Δράσης:

ΗΛ - 51

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

Η επίδραση του πολιτισμού Χρόνος
20/06/2022
στην σωματική ευεξία
Διεξαγωγής:
Η πολιτιστική, κοινωνική & εκπαιδευτική εκδήλωση ψυχαγωγικού
χαρακτήρα πρόκειται για μια πολιτιστική δράση που θα συμμετέχουν
ειδικοί του χώρου της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και η δράση θα
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Εκτός από την ενδυνάμωση των
κοινωνικών δεσμών, η μουσική και ο χορός είναι χρήσιμα για τη σωματική
και ψυχική μας υγεία. Η μουσική και ο χορός δεν ενεργοποιούν μόνο τα
αισθητηριακά και κινητικά κυκλώματα του εγκεφάλου, αλλά και τα κέντρα
ευχαρίστησης.
Στην αναφερόμενη εκδήλωση τονίζεται ότι όταν κινούμαστε με το
ρυθμό, ενισχύεται η θετική επίδραση της μουσικής και ότι ομάδες που
είναι πιο πιθανό να επιζήσουν, είναι αυτές που επιδίδονται σε χορευτικές
συναθροίσεις και μέσω της κίνησης μπορούν να μοιραστούν τα
συναισθήματά τους χορεύοντας. Ο χορός είναι κοινωνική δραστηριότητα,
που επιτρέπει να συνδεόμαστε με τους άλλους, να μοιραζόμαστε
εμπειρίες και να συναντάμε νέους ανθρώπους, κάτι που έχει πολύ θετική
επίδραση στην ψυχική υγεία. Ο χορός είναι μια διαδικασία αυτοβελτίωσης
και ψυχικής ανέλιξης. Μας φέρνει σε επαφή με τον εσωτερικό βαθύτερο
εαυτό μας, με τους άλλους γύρω μας και συνδέει τις εκφάνσεις του
πνεύματος με σωματική δραστηριότητα, προσφέροντας ισορροπία. Στην
εκδήλωση θα συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου σε συνεργασία με
χοροδιδασκάλους και μουσικούς.
4.495,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Δράσης:

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 64228100-1

Τοποθεσία:

Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας

CPV: 55320000-9

Υπηρεσίες
μετάδοσης
τηλεοπτικών 1.860,00€με ΦΠΑ
προγραμμάτων
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
1.085,00€

CPV: 79810000-5

Υπηρεσίες εκτύπωσης

780,00€

CPV: 55110000-4

Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων

770,00€

ΚΑΕ:
Βεβαίωση
Πίστωσης
Α/Α

02.01.072.0844.01.1231
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ /159117/9355
2417

Κωδικός Δράσης:

Αίτημα συνδιοργάνωσης

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΔΕ

Τίτλος Δράσης:

«5ο Διεθνές
Φεστιβάλ
Ολυμπίας »

Τοποθεσία:

Αρχαία Ολυμπία

χορωδιακό Χρόνος
Αρχαίας Διεξαγωγής:

02-07-2022
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Περιγραφή Δράσης:

Η «Μικτή Χορωδία Πύργου» θα διοργανώσει το 5ο Διεθνές χορωδιακό
Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας και έχει ως στόχο τη διάδοση της χορωδιακής
μουσικής σα μέσο διαπαιδαγώγησης και αναβάθμισης της ποιότητας
ζωής.
Οι Ηλείοι πολίτες μέσα από αυτό το φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν χορωδιακό τραγούδι από πέντε χορωδίες :Μικτή
Χορωδία Πύργου, Χορωδία της ΕΡΤ, Χορωδία Ξάνθης, Χορωδία Αγρινίου,
Χορωδία Ωδείου Νάουσας.
Η «Μικτή Χορωδία Πύργου», πιστή στους σκοπούς της ίδρυσής της, που
είναι η ανάπτυξη και προώθηση των μουσικών επιδιώξεων των μελών της,
με γνώμονα την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ενίσχυση της
περιοχής μας, θεωρεί ότι το χορωδιακό φεστιβάλ συμβάλλει στην
πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς και στην οικονομική και τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, αφού σε δύο μέρες θα φιλοξενηθούν στην
Ολυμπία 200 χορωδοί.

Προϋπολογισμός
Δράσης:
CPV: 55520000-1

3.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Φιλοξενία
χορωδιών 2.500,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(δείπνο)
CPV: 92370000-5
Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ηχητική και φωτιστική
κάλυψη)
ΚΑΕ:
02.03.072.9899.01.0001
Βεβαίωση
Δέσμευσης ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/156776/9237
Πίστωσης
Α/Α
2385
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 45.724,50 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 2022 στην Ηλεία.
Η ανωτέρω δαπάνη των 45.724,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και συγκεκριμένα:
Κ.Α.Ε. : 02.01.072.0844.01.1231: 4.495,00€
Κ.Α.Ε.: 02.03.072.9899.01.0001: 41.229,50€

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 πιστώσεων συνολικού ποσού 45.724,50€ (με Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Ηλείας δράσεων πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2022, στην Ηλεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας.
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Η ανωτέρω δαπάνη των 45.724,50€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και συγκεκριμένα:
Κ.Α.Ε. : 02.01.072.0844.01.1231: 4.495,00€
Κ.Α.Ε.: 02.03.072.9899.01.0001: 41.229,50€

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

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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