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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1ε επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Ψσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. 19 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Έγθξηζε ηεο 26/2020 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν «Υπεξεζίεο θαιιηηερληθώλ
εθδειώζεσλ γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ησλ παξαδνηέσλ 4.1.2 θαη 4.1.3 ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC, Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020» θαη έγθξηζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β ηνπ
Ν.4412/2016 (θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα) γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία» (ζρεηηθό ην αξηζ.
11334/28-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11331/28-8-2020 εηζήγεζε
ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Τκήκα Σρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), ε
νπνία έρεη σο εμήο: ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηεο 26/2020 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο
1

ΑΔΑ: ΩΘΔΝΩΞΙ-Ο84

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν «Υπεξεζίεο θαιιηηερληθώλ
εθδειώζεσλ γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ησλ παξαδνηέσλ 4.1.2 θαη 4.1.3 ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC, Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020» θαη έγθξηζε πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β ηνπ
Ν.4412/2016 (θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα) γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία». - Έρνληαο ππόςε:.Τνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α’ 147/8-8-2016) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, - Πξνκεζεηώλ
θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» -Τνπ N.
4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ» - Τνπ Ν.
3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» - Τνπ
Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» - ησλ άξζξν 203 θαη 206 παξ.1
ηνπ Ν.4555/2018 (Ν.4625/19 Αξ. 14 Παξ.1) - ην άξζξν 72 παξ.1 πεξηπη.ζ θαη ηδ ηνπ
Ν.3852/2010 - ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 - ην άξζξν 32Α ηνπ
Ν.4412/2016 - ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016 - 499/4-8-2020 Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 - ην
άξζξν 72 παξ.1 πεξηπη.ζ θαη ηδ ηνπ Ν.3852/2010, - ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ
Ν.4412/2016 - ην άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016 - ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016 Σύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ
πεξηπηώζεηο: […]β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ
κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ
ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο
ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο. - Σύκθσλα κε ηελ 499/4-8-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εμεηδηθεύηεθε ε πίζησζε γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ
SPARC, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ D 4.1.2 “Summer Festival of Carnival in
Patras and Putignano” θαη 4.1.3 “Cross fertilisation with Νetwork of theatres”. - Τν ζύλνιν
ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 51.518,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι
Καξλαβαιηνύ θαη 29.689,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ, ζύλνιν
81.207,00 €, ηα νπνία ζα θαιπθηνύλ από ηνλ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο
ηνπ Κόκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC, “Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020”».- Σύκθσλα κε ηελ 26/2020 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη
νη εηδηθνί όξνη εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ.- Με ηελ Β 1686/31-8-2020 απόθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ καο, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ αλσηέξσ δαπαλώλ θαη ε
δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ.- Καηόπηλ ησλ
αλσηέξσ, παξαθαινύκε - Δγθξίλεηε ηελ 26/2020 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο κε ηίηιν «Υπεξεζίεο θαιιηηερληθώλ
εθδειώζεσλ γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ησλ παξαδνηέσλ 4.1.2 θαη 4.1.3 ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην
SPARC, Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020» πξνϋπνινγηζκνύ 81.207,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ) - Δγθξίλεηε ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β πεξ. αα) «ζηόρνο ηεο
ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο
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εθδήισζεο» ηνπ Ν.4412/2016 (θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα) γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο Ο
Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Νίθνο
Αζπξάγθαζνο.Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ηελ αξηζ.
26/2020 κειέηε. Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο
δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018
ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς
παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ,
όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ
ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σύκθσλα κε:
Τα άξζξα 203 θαη 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 (Ν.4625/19 Αξ. 14 Παξ.1)
Τν άξζξν 72 παξ.1 πεξηπη.ζ θαη ηδ ηνπ Ν.3852/2010
Τελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016
Τν άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016
Τν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016
Τελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «2.Η
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε
νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […]β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη
ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό
θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο
είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο
εθδήισζεο,

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη κε ηελ 499/4-8-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εμεηδηθεύηεθε ε πίζησζε γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ
SPARC, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ D 4.1.2 “Summer Festival of Carnival in
Patras and Putignano” θαη 4.1.3 “Cross fertilisation with Νetwork of theatres”.
Τν ζύλνιν ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 51.518,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη 29.689,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι
Θεάηξνπ, ζύλνιν 81.207,00 €, ηα νπνία ζα θαιπθηνύλ από ηνλ Κ.Α. 15-6117.66006 κε
ηίηιν «Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη
ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ Κόκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3)
ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, “Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020”». Με ηελ Β 1686/31-82020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ, απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ησλ
αλσηέξσ δαπαλώλ θαη ε δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
πηζηώζεσλ.
Με ηελ 26/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη νη εηδηθνί όξνη εθηέιεζεο ησλ
ππεξεζηώλ.
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή εγθρίλεη:
1. Τελ 26/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
κε ηίηιν «Υπεξεζίεο θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ
Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ησλ παξαδνηέσλ 4.1.2
θαη 4.1.3 ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, Διιάδα-Ιηαιία 2014-2020»
πξνϋπνινγηζκνύ 81.207,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
2. Τελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β πεξ. αα) «ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή
απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο» ηνπ Ν.4412/2016
(θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα) γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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