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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 43/2711-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 2.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.66006 ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνπ αθνξά ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ
Emoji θαη animated Emoji ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι
Καξλαβαιηνχ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 16663/27-11-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 16643/27-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Πξνγξακαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Μειεηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ.
Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηηο
εθδειψζεηο ηνπ Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC - Έρνληαο
ππφςε:.- Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ»- Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» - ην άξζξν 158 ηνπ
Ν.3463/2006 - ην άξζξν 37 ηνπ λ. 3801/2009 - ην άξζξν 6 παξ.6 εδ β ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο- χκθσλα κε:- α) ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/2006, πεξίπησζε ζη’, νη αξκνδηφηεηεο
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ηνκείο παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη
αζιεηηζκνχ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο πεξηπηψζεηο:- Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα
ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη
ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία
πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ,
θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θ.ιπ.
θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ- Η δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ,
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά.- Η
πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.- Η αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ.- β) ην άξζξν 158 ηνπ
Ν.3463/2006, φηη 1. (-) 3. Πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο
αξηζκνχο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα δηαηεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ: α) Δζληθέο ή
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ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο,
ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. (-)»- γ) ηνλ
λ. 3801/2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»
(ΦΔΚ Α΄ 163) νξίδεη ζην άξζξν 37 φηη «1. -2.α.Καηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ βαζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθφ έληαικα, φηαλ απηφ αθνξά ζε δαπάλε
πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ απφ ην λφκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., ζρεηίδεηαη
δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Ο.Σ.Α., νη νπνίεο πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά,
πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ ή ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνχησλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ο.Σ.Α.,
εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην αλάινγν ή πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα εχινγα φξηα πνπ
δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελ φςεη ησλ ζπλζεθψλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο. -». - δ) ην άξζξν 6 παξ.6 εδ β ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο,
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, εθηφο ησλ άιισλ, ηα ρξεκαηηθά βξαβεία πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην
Γεκφζην ή ηελ Αθαδεκία Αζελψλ ή ηνλ Οξγαληζκφ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ, γηα ηε
βξάβεπζε επηζηεκνληθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ γεληθά επηδφζεσλ, θαζψο θαη απηά
πνπ απνλέκνληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ αθνχ πξνθεξπρζεί λφκηκα ζρεηηθφο
δεκφζηνο δηαγσληζκφο. Απφ ηηο πξνπαξαηηζέκελεο δηαηάμεηο ζπλάγεηαη φηη σο ρξεκαηηθά βξαβεία
απαιιαζζφκελα απφ ηελ επηβνιή θφξνπ λννχληαη εθείλα πνπ απνλέκνληαη απφ ραξηζηηθή αηηία
σο επηβξάβεπζε ηεο εμαηξεηηθήο επίδνζεο, ηνπ βξαβεπφκελνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ, θαζψο δελ
απνηεινχλ θέξδνο ή σθέιεηα απφ πξνζθεξφκελε εξγαζία, αιιά απιψο ζπκβνιίδνπλ ηελ
αλαγλψξηζε θαη θνηλσληθή επηδνθηκαζία ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ ή επηδφζεσλ θάπνηνπ
πξνζψπνπ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ην γεληθφ ζπκθέξνλ θαη απνβιέπνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.- ην
Γήκν καο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ SPARC ππάξρεη αλάγθε 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”. - ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπλδεδεκέλν εηαίξν (Associated
Beneficiary) ηνπ έξγνπ «Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πάηξαο - Καξλαβάιη Πάηξαο»
(ΚΔΓΗΠ) γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ, πξνηάζεθε θαη ε
δηελέξγεηα Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ Emoji θαη animated Emoji. - Ο Γηαγσληζκφο απεπζχλεηαη
ζε επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο θαιιηηέρλεο animators, γξαθίζηεο θ.ι.π νη νπνίνη
πξνζθαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξσηφηππν emoji ή animated emoji εκπλεπζκέλν απφ ην
Καξλαβάιη ηεο Πάηξαο.- Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πξνηάζεηο ελψ νη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα είλαη ειεχζεξεο.- Σελ αμηνιφγεζε
ησλ emoji ζα αλαιάβεη 3κειήο θξηηηθή επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί κε ζρεηηθή Απφθαζε Γεκάξρνπ.Ο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ δέθα (10) emoji ηα νπνία ζα εθθξάδνπλ
ηζάξηζκα ζπλαηζζήκαηα θαη ε βξάβεπζή ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ. - Σν
έπαζιν γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην βξαβείν ζα είλαη απφ 500 επξψ.- Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο
αλέξρεηαη ζε 2.000,00, ηα νπνία ζα θαιπθηνχλ απφ ηνλ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή
Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ
Κφκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SPARC,
“Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020”».- παξαθαινχκε - Να εμεηδηθεχζεηε ην πνζφ ησλ 2.000,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ,
Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ Κφκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del.
3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SPARC, “Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020”» γηα ηε
δηελέξγεηα Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ Emoji θαη animated Emoji.- Ο Αληηδήκαξρνο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».-

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θα ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη:
ην Γήκν Παηξέσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ SPARC ππάξρεη αλάγθε 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».
ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπλδεδεκέλν εηαίξν (Associated Beneficiary) ηνπ
έξγνπ «Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πάηξαο - Καξλαβάιη Πάηξαο» (ΚΔΓΗΠ) γηα ην
πεξηερφκελν ηνπ Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ, πξνηάζεθε θαη ε δηελέξγεηα
Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ Emoji θαη animated Emoji.
Ο Γηαγσληζκφο απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο θαιιηηέρλεο
animators, γξαθίζηεο θ.ι.π νη νπνίνη πξνζθαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξσηφηππν
emoji ή animated emoji εκπλεπζκέλν απφ ην Καξλαβάιη ηεο Πάηξαο.
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνηάζεηο
ελψ νη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα είλαη ειεχζεξεο.
Σελ αμηνιφγεζε ησλ emoji ζα αλαιάβεη 3κειήο θξηηηθή επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί κε
ζρεηηθή Απφθαζε Γεκάξρνπ.
Ο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ δέθα (10) emoji ηα νπνία
ζα εθθξάδνπλ ηζάξηζκα ζπλαηζζήκαηα θαη ε βξάβεπζή ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πνζφ
ησλ 1.000 επξψ.
Σν έπαζιν γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην βξαβείν ζα είλαη απφ 500 επξψ.
Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 2.000,00, ηα νπνία ζα θαιπθηνχλ απφ ηνλ
Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ,
Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ Κφκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο
(Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SPARC, “Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020”».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ η Οικονομική Δπιηποπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άξζξν 14 παξ. 1) θαη ηνπ Π.Γ.
80/2016, εξειδικεύει πίζησζε πνζνχ 2.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.66006 κε
ηίηιν «Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνχ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνχ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη
ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ Κφκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3)
ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην SPARC, Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020», γηα ηε δηελέξγεηα
Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνχ Emoji θαη animated Emoji.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ

