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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 29/16-09-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ήλιδας.
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή του Δήμου σε Εκδηλώσεις - ψήφιση δαπανών.
Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στο
Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστoκλέους 1 και
Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.19956/29/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζαχαρόπουλος
Βασίλειος–
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Παπαδόπουλος
ΒασίλειοςΑντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος
3.Χριστοφόρου
ΕυάγγελοςΑντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος.
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου
Αλεξάνδρα-μέλος
6.Αστερής Ευγένιος- Μέλος
7.Χριστοδουλόπουλος
Χρήστος
–
μέλος
8.Τσεριώνης Κωνσταντίνος – μέλος
αντικαταστάτης του Aμπού Χάντμπα
Μισέλ
9.Αναγνωστόπουλος Κων/νος–
μέλος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος
Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Τσεριώνης Κων/νος, προσήλθε στο
10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.
.
.
.
.
.
.
.
. .. .. . . . . . . . . .
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Θέτω υπόψη σας Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. Δ.Υ/11-09-2020 εισήγηση του
Γραφείου Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
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«Α) Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο Φεστιβάλ Γκράφιτι με τίτλο «Αλλάζουμε την
Πόλη»

σε

συνδιοργάνωση

με

την

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας

που

θα

πραγματοποιηθεί 1-10 Οκτωβρίου 2020 στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου και
συγκεκριμένα στα τοιχία της προκυμαίας του λιμανιού.
Πρόκειται για μια εικαστική παρέμβαση στο περιβάλλοντα χώρο του λιμανιού,
αναβαθμίζοντας αισθητικά την περιοχή με δημιουργίες

καλλιτεχνών που θα

μετατρέψουν τους γκρίζους τοίχους σε έργα τέχνης και την όλη περιοχή σε ένα από
τα πιο εμβληματικά σημεία του Δήμου μας. Πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο
project είναι και τα εικαστικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, δίνοντας την
ευκαιρία στους νέους της περιοχής να γνωρίσουν βιωματικά την τεχνοτροπία της
street art σε τοιχογραφίες και άλλες τεχνικές.
Στα συγκεκριμένα εργαστήρια θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
αφορούν τις πολιτιστικές δράσεις σε ανοικτούς χώρους (μάσκες, αποστάσεις και
παρουσία συμμετεχόντων).
Τη

καλλιτεχνική

δημιουργία

και

την

πραγματοποίηση

των

βιωματικών

εργαστηρίων θα αναλάβει η Art in Progress, μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία,
η οποία εδώ και μερικούς μήνες υλοποιεί αντίστοιχη δράση στη πόλη της Πάτρας
για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η όλη δράση θα βιντεοσκοπηθεί και θα προβληθεί στα μεγαλύτερα ελληνικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ελλάδας, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
Δήμου Ήλιδας και κυρίως της Art in Progress με ευρωπαϊκή εμβέλεια.
Η Art in Progress είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με αντικείμενο τον
πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 17 Ιουλίου του 2011 στο πρωτοδικείο Πατρών και
δραστηριοποιείται στην Πάτρα. Επικεντρώνεται στην διοργάνωση εικαστικών,
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων με κυρίαρχο στόχο την επαφή του κοινού
με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία καθώς και τη
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πολιτιστική – πολιτισμική
αναβάθμιση της πόλης. Μέσω των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της, την
εμπιστοσύνη της στην κοινωνία των πολιτών, την συμμετοχή και ενεργοποίηση των
ενεργών

πολιτών

η

Art

in

Progress

έχει

καταφέρει να

δημιουργήσει τις

σημαντικότερες σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις στην Πάτρα, να διοργανώσει
περισσότερα από 100 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δομές
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς προσβλέπει και στην ευρύτερη οικονομική,
κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου. Αναπόσπαστο κομμάτι της
δραστηριότητάς της αποτελούν κυρίως οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην
επιμόρφωση των παιδιών, την συμμετοχή των νέων, του συνόλου των πολιτών
χωρίς διακρίσεις καθώς και με ιδιαίτερη ευαισθησία εργάζεται στην ενσωμάτωση
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης.
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Η εξειδίκευση των δαπανών είναι ως εξής:
1) Αμοιβές (Δήμος Ήλιδας ) (προσχέδιο, καλλιτέχνης

ΑΔΑ: ΡΨΡ9ΩΡΘ-ΧΩΦ
και συνεργάτες που

απασχολούνται με τη δράση) 4.960,00 ευρώ
Αναλυτικά:


προσχέδιο καλλιτέχνη 520,00 ευρώ



Αμοιβές Καλλιτεχνών 2.500,00 ευρώ



Βοηθοί καλλιτέχνη δύο άτομα 1.200,00 ευρώ



Βοηθός εκπαιδευτικού προγράμματος 3 άτομα (50€ / ημέρα) 150,00 x 3
μέρες 450,00 ευρώ



Σκηνοθέτης (μοντάζ βίντεο) 290,00 ευρώ

2 )Αναλώσιμα (συνδέονται άμεσα με το έργο) 4.960,00 ευρώ (Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας)
Αναλυτικά:


Χρώματα (ακρυλικά ζωγραφικής) 20,00 € x 200 τεμ. = 4.000,00 ευρώ



Χρώματα (σπρέι) 5,00 € x 100 τεμ. = 500,00 ευρώ



Υλικά διάφορα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα (χρώματα, πινέλα, στρενσιλ
κ.α.) 460,00 €

3) Άλλες Δαπάνες (Δήμος Ήλιδας) 4.960,00 ευρώ
Αναλυτικά:


Καθαρισμός πλύσιμο των τοιχίων και αστάρωμα όλης της επιφάνειας
εργατικά 1.200,00 ευρώ



Υλικά Ασταρώματος 2.000,00 ευρώ



Φιλοξενίες διατροφή μετακινήσεις 1.760,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.880,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δήμου Ήλιδας 9.920,00 ευρώ
ΚΑ: 15.6471.00 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Β) Συμμετοχή του Δήμου στη Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Συλλόγων και
Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί 9 Οκτωβρίου 2020 με
αφετηρία την Πλατεία Ανεμομύλου και Τερματισμό την Πλατεία Αγίου Αθανασίου. Η
Λαμπαδηδρομία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Αμαλιάδας, το Σύλλογο Αιμοδοτών «Δίνω Ζωή», το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών
και άλλους συλλόγους. Τη λαμπαδηδρομία διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και
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φορείς από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών για τη σημασία της Αιμοδοσίας. Θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα
ασφαλείας και θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Η εξειδίκευση των δαπανών είναι ως εξής:


Μπαλόνια Κόκκινα 124,00 ευρώ



Μπάνερ Προβολής Εκδήλωσης 3τεμ Χ 41,33 = 123,99 ευρώ



Stand φωτογραφήσεων 124,00 ευρώ



Νερά 50,01 ευρώ



Φωτογράφηση Βιντεοσκόπηση 124,00 ευρώ

Σύνολο ευρώ 546,00 ευρώ
Κ.Α: 15.6473.00 «Έξοδα Διοργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
H παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε
υπόψη της, το άρθρο 72 του ν.3852/10, το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την παρ. 1
του άρθρ. 203 Ν 4555/18 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 14 Ν.
4625/2019, την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συμμετοχή τού δήμου Ήλιδας στις εκδηλώσεις, και εξειδικεύει τις
απαιτούμενες δαπάνες ως εξής:
Α) Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο Φεστιβάλ Γκράφιτι με τίτλο «Αλλάζουμε
την Πόλη» σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που θα
πραγματοποιηθεί 1-10 Οκτωβρίου 2020 στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου και
συγκεκριμένα στα τοιχία της προκυμαίας του λιμανιού.
Η εξειδίκευση των δαπανών είναι ως εξής:
1) Αμοιβές (Δήμος Ήλιδας ) (προσχέδιο, καλλιτέχνης και συνεργάτες που
απασχολούνται με τη δράση) 4.960,00 ευρώ
Αναλυτικά:


προσχέδιο καλλιτέχνη 520,00 ευρώ



Αμοιβές Καλλιτεχνών 2.500,00 ευρώ



Βοηθοί καλλιτέχνη δύο άτομα 1.200,00 ευρώ



Βοηθός εκπαιδευτικού προγράμματος 3 άτομα (50€ / ημέρα) 150,00 x 3
μέρες 450,00 ευρώ



Σκηνοθέτης (μοντάζ βίντεο) 290,00 ευρώ

2) Αναλώσιμα (συνδέονται άμεσα με το έργο) 4.960,00 ευρώ (Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας)
Αναλυτικά:


Χρώματα (ακρυλικά ζωγραφικής) 20,00 € x 200 τεμ. = 4.000,00 ευρώ



Χρώματα (σπρέι) 5,00 € x 100 τεμ. = 500,00 ευρώ



Υλικά διάφορα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα (χρώματα, πινέλα, στρενσιλ
κ.α.) 460,00 €
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3) Άλλες Δαπάνες (Δήμος Ήλιδας) 4.960,00 ευρώ

ΑΔΑ: ΡΨΡ9ΩΡΘ-ΧΩΦ

Αναλυτικά:


Καθαρισμός πλύσιμο των τοιχίων και αστάρωμα όλης της επιφάνειας
εργατικά 1.200,00 ευρώ



Υλικά Ασταρώματος 2.000,00 ευρώ



Φιλοξενίες διατροφή μετακινήσεις 1.760,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.880,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δήμου Ήλιδας 9.920,00 ευρώ
ΚΑ: 15.6471.00 «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων»
Β) Συμμετοχή του Δήμου στη Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Συλλόγων και
Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί 9 Οκτωβρίου 2020 με
αφετηρία την Πλατεία Ανεμομύλου και Τερματισμό την Πλατεία Αγίου Αθανασίου.
Η εξειδίκευση των δαπανών είναι ως εξής:


Μπαλόνια Κόκκινα 124,00 ευρώ



Μπάνερ Προβολής Εκδήλωσης 3τεμ αξίας 124,00 ευρώ



Stand φωτογραφήσεων 124,00 ευρώ



Νερά 50,00 ευρώ



Φωτογράφηση Βιντεοσκόπηση 124,00 ευρώ

Σύνολο ευρώ 546,00 ευρώ
Κ.Α: 15.6473.00 «Έξοδα Διοργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 300/2020
.
.
.
.
.
.
.
.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

