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ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Σήμερα   28/06/2017  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00  στην 
Τρίπολη οι κατωτέρω φορείς : 

1. Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,  που  εδρεύει  στην  Τρίπολη, 
Πλατεία  Εθνάρχου  Μακαρίου,  Τ.Κ.  22  100  και  εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Πέτρο Τατούλη

2. Το  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  που  εδρεύει  στην  Τρίπολη,  Τ.Κ.  22  100  και 
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου,  κ. 
Πέτρο Τατούλη

3. Η  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΑΕ που  εδρεύει  στην  Τρίπολη,  στην  Επισκοπή  Τεγέας  και 
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κ.  Κωνσταντίνο  Μπιτζή,  σύμφωνα 
με  την  υπ’  αριθμ.  01290615/  29-06-2015  Απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 

Α. Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  100  του  Ν.3852/2010  –  ΦΕΚ 
87/Α/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  225  του  Ν.3463/2006  όπως 
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν. 

3.   Τα  αναφερόμενα  στην  Πράξη  165/2013  της  Υπηρεσίας  του  Ζ’ 
Κλιμακίου  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου περί  ανάθεσης  ως  «οιονεί 
αυτεπιστασίας»

4. Την  κατανομή  του  προϋπολογισμού  του  προγράμματος  που 
επιμερίζεται στα ακόλουθα ποσά:

(α)  στο ποσό των 20.000 €,  πλέον ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),  ως  το 
ποσό  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  σύμφωνα  με 
την  υπ’  αρίθμ.  απόφαση  1737  (Αριθ.  Πρωτ.  157376/36221) 
περί  έγκρισης  δέσμευσης  πίστωσης  (ΑΔΑ:  ΨΡ497Λ1-ΥΛΚ)  σε 
βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  ΚΑΕ 
01.072/0844.0001 του οικονομικού έτους 2017
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(β)  στο  ποσό  των  170.000,00  €,  πλέον  ΦΠΑ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι), 
ως  το  ποσό  συμμετοχής  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης 
της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ. 
πρωτ.  1099/28-06-2017  απόφαση  περί  έγκρισης  δέσμευσης 
πίστωσης  (ΑΔΑ:  7ΙΥΞΟΡΡΡ-ΓΘ2)  σε  βάρος  της  πίστωσης  του 
ΚΑΕ 61.00.09 του οικονομικού έτους 2017 και 

(γ)  στο  ποσό  των  3.000  €,  πλέον  ΦΠΑ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι)  ως  το 
ποσό  συμμετοχής  της  ανώνυμης  αναπτυξιακής  εταιρείας  ΟΤΑ  - 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  –  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ»,  όπως προκύπτει  από  την πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό 
της.

Β.  Τις  κατωτέρω  αποφάσεις  των  Συλλογικών  Οργάνων 
Διοίκησης   των   συμβαλλόμενων μερών :

• Την  υπ’  αριθμ.  148/15-05-2017  (ΑΔΑ:  ΩΛΘΣ7Λ1-ΙΡΞ)  απόφαση 
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου  περί  έγκρισης 
σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης,  καθώς  και 
περί  χορήγησης  εξουσιοδότησης  στον  Περιφερειάρχη  κ.  ΠΕΤΡΟ 
ΤΑΤΟΥΛΗ για την υπογραφή της παρούσας.

• Την  υπ’  αριθμ.  20/8-06-2017  (ΑΔΑ:  6ΟΓΔΟΡΡΡ-ΤΣ3)  απόφαση 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Περιφερειακού  Ταμείου 
Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  περί  έγκρισης 
σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης,  καθώς  και 
περί  χορήγησης  εξουσιοδότησης  στον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  αυτού, 
Περιφερειάρχη  κ.  ΠΕΤΡΟ  ΤΑΤΟΥΛΗ  για  την  υπογραφή  της 
παρούσας,

• Την υπ’ αριθμ. 06060617/ 06-06-2017  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  ανώνυμης  αναπτυξιακής  εταιρείας  ΟΤΑ  με  την 
επωνυμία  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  –  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ»  ως  φορέα  υλοποίησης  της  παρούσης  σύμβασης 
περί  έγκρισης  σκοπιμότητας  και  των  όρων  της  παρούσας 
Σύμβασης,  καθώς  και  περί  χορήγησης  εξουσιοδότησης  στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΙΤΖΗ, για την 
υπογραφή της παρούσας.

3

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει : 

• Προοίμιο - Γενική Περιγραφή 

• Σκοπός της Σύμβασης 

• Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης 

• Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης – Προϋπολογισμός 

• Πόροι – Εκταμίευση Πόρων προς το φορέα υλοποίησης.    

• Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης της Σύμβασης. 

• Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων φορέων

• Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

• Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

• Ρήτρες -Τελικές Διατάξεις

• Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
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ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  στο  πλαίσιο  της  επίτευξης  των 
κοινωνικών  και  αναπτυξιακών  σκοπών της,  θεωρεί  τον  σχεδιασμό και 
εκτέλεση  συγκεκριμένων  δράσεων  που  στοχεύουν  στην  ουσιαστική 
διάκριση  της  Π.Ε.  Αρκαδίας,  ως  ανταγωνιστικού  τουριστικού, 
πολιτιστικού και αθλητικού προορισμού, άμεσης προτεραιότητα της.

Το  2015 για  πρώτη  φορά υποστηρίχτηκαν  δεκατρείς  (13)  εκδηλώσεις 
οι  οποίες  συνέβαλαν  σημαντικά  στη μεγιστοποίηση  της προβολής των 
τουριστικών,  πολιτιστικών  και  αθλητικών   προϊόντων  της  Αρκαδίας. 
Μετά  τα  θετικά  αποτελέσματα  του  2015,  το  2016  υποστηρίχθηκαν 
είκοσι  έξι  (26)  εκδηλώσεις  οι  οποίες  ανέδειξαν  την  φυσική, 
πολιτιστική,  αθλητική  και  κοινωνική  ιδιαιτερότητα  της  κάθε  περιοχής 
της  Αρκαδίας,  ενισχύοντας  την  τοπική  οικονομία  και  δημιουργώντας 
τουριστική συνείδηση. 

Ως  εκ  τούτου,  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  για  την  ανάδειξη  των 
προϊόντων του καλαθιού της Πελοποννήσου, τις  παραδόσεις,  τα έθιμα 
κάθε  τόπου  και  την  ενίσχυση  του  αθλητικού  ιδεώδους  πρόκειται  να 
σχεδιάσει  και  να  υλοποιήσει  εκδηλώσεις  για  3 η συνεχόμενη  χρονιά 
που  θα  προβάλλουν  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Αρκαδίας  ως 
προορισμό  μέσα  από  ένα  δίκτυο  συνεργασιών  και  συνεργειών  όλων 
των  εμπλεκομένων  φορέων  οι  οποίοι  παραμένουν  κύριοι  πυλώνες 
Αειφορικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Το 2017 μέσω καινοτόμων δράσεων καθώς και  μέσω της επιμήκυνσης 
της  χρονικής  περιόδου  υλοποίησης  της  υποστήριξης  πολλαπλών 
εκδηλώσεων  προβολής  και  προώθησης  των  τοπικών  προϊόντων, 
δρώμενων  πολιτιστικού  και  αθλητικού  ενδιαφέροντος,  συνεδρίων  και 
εκδηλώσεων  διεθνούς  εμβέλειας  και  άλλων  ποικίλων  δράσεων  στη 
Περιφερειακή  Ενότητα  Αρκαδίας,  στοχεύεται  η  περαιτέρω  ενίσχυση 
της  εξωστρέφειας  των  προϊόντων  κάθε  περιοχής,  η  βελτίωση  της 
παραγωγικότητας  του  προορισμού  και  η  αναβάθμιση  του  αθλητικού 
προϊόντος  του  τόπου  χρησιμοποιώντας  κάθε  δυνατό  αναπτυξιακό 
εργαλείο  ως πρώτης τάξεως  όχημα αειφόρου προσέγγισης  στην οποία 
η  κοινωνία  και  ο  πολιτισμός  της  Πελοποννήσου  παραμένουν 
συνοδοιπόροι.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  της  παρούσας  σύμβασης,  αποφάσισαν  να 
συμπράξουν,  με  σκοπό  την  ορθή,  εμπρόθεσμη  και  άρτια  υλοποίηση 
του  έργου,  με  σκοπό  την  προβολή  και  διάδοση  των  ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων  της  Πελοποννήσου  και  πιο  συγκεκριμένα  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Αρκαδίας,  μέσα  από  την  προβολή  προϊόντων 
του  καλαθιού  της  Πελοποννήσου,  όσο  και  μέσα  από  εκδηλώσεις 
ανάδειξής της Αρκαδίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  είναι  ο  σχεδιασμός,  η  οργάνωση  και  η 
υλοποίηση του έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 3. 

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει είκοσι οκτώ υποέργα:

1.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  της  μελιτζάνας  στο 

Λεωνίδιο (Υποέργο 1)

2.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Ντομάτας  στη  Κανδήλα 

(Υποέργο 2)

3.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  του  Κρασιού  στο 

Ζευγολατιό (Υποέργο 3)

4.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  του  Ψαρά,  της  Θάλασσας 

και των Ναυτικών στον Τυρό (Υποέργο 4).

5.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Μελιού  στα  Πέρα  Μέλανα 

Κυνουρίας (Υποέργο 5)

6.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  δρώμενων  στο  Αρχαίο  Θέατρο  της 

Μεγαλόπολης,στο  Θέατρο  Παράλιου  Άστρους  και  στο  Αρχαίο  Θέατρο 

Μαντινείας (Υποέργο 6) 

7.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού 

Δημοτικού Τραγουδιού στα Λαγκάδια (Υποέργο 7)

8.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Σκόρδου  στα  Λιθοβούνια 

(Υποέργο 8)

9.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Πατάτας  στο  Νεοχώρι 

(Υποέργο 9)  
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10.Υποστήριξη  της  οργάνωσης  για  την  εκδήλωση  του  Συλλόγου 

«Άνθη της Πέτρας» στα Λαγκάδια (Υποέργο 10)

11.  Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Κάστανου  στην 

Καστάνιτσα (Υποέργο 11)

12.  Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Κάστανου  στα  Άνω 

Δολιανά (Υποέργο 12)

13.  Υποστήριξη  του  8ου  Πανελλήνιου  Χορωδιακού  Θρησκευτικού 

Φεστιβάλ στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Υποέργο 13) 

14.  Υποστήριξη  στην οργάνωση της Εθνικής  Γιορτής  για  τη  Μάχη του 

Βαλτετσίου στο Βαλτέτσι (Υποέργο 14)

15.  Υποστήριξη  του  αθλητικού  δρώμενου  του  Αγώνα  Δρόμου  «RUN 

THE THEATRE 2017» στη Μεγαλόπολη (Υποέργο 15)

16.  Υποστήριξη  του  αθλητικού  δρώμενου  του  Γυμναστικού  Συλλόγου 

Μεγαλόπολης-Λύκαια στη Μεγαλόπολη (Υποέργο 16)

17.  Υποστήριξη  της  οργάνωσης  των  εκδηλώσεων  «Πύρρια  2017»  στη 

Γορτυνία (Υποέργο 17)

18. Υποστήριξη  της οργάνωσης της Γιορτής «ΛΥΚΑΙΑ 2017» (Υποέργο 

18)

19.  Υποστήριξη  της  οργάνωσης  δρώμενων  στο  Αρχαίο  Θέατρο 

Ορχομενού (Υποέργο 19)

20.  Υποστήριξη  στην  οργάνωση  του  17 ου Παμπελοποννησιακού 

Οδοντιατρικού Συνεδρίου για το 2017 στην Τρίπολη (Υποέργο 20)

21.  Υποστήριξη  του   Πανελλήνιου  Πρωταθλήματος  Motorcross  στη 

Μεγαλόπολη (Υποέργο 21)

22.  Υποστήριξη  στην  επιμέλεια  και  παραγωγή  έντυπου  και 

οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου για 

τον Νομό Αρκαδίας (Υποέργο 22)

23.  Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  17ης  Έκθεσης  Βιβλίου  στην 

Τρίπολη (Υποέργο 23)

24.  Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Γιορτής  Τσίπουρου  στο 

Παλαιοχώρι  (Υποέργο 24)

25. Υποστήριξη στην οργάνωση της συναυλίας  «ET IN ARCADIA EGO» 

στο Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης (Υποέργο 25) 
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26.  Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Γιορτής  Κτηνοτρόφων  στο 

Παλαιοχώρι  Νότιας Κυνουρίας (Υποέργο 26)

27. Υποστήριξη  στην οργάνωση της Γιορτής του Αι  Γιάννη του Ριγανά 

στην Τρίπολη (Υποέργο 27)

28.  Υποστήριξη  της  οργάνωσης  τυχόν  έκτακτων  σημαντικών 

εκδηλώσεων (Υποέργο 28)
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Υποστήριξη  της  οργάνωσης        της  Γιορτής  της  μελιτζάνας  στο   

Λεωνίδιο (Υποέργο 1)

Ο  Δήμος  Νότιας  Κυνουρίας  με  τη  συμβολή  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου θα  διοργανώσει  τον  Αύγουστο   στο  λιμάνι  της  Πλάκας 
Λεωνιδίου  τη  "γιορτή  της  μελιτζάνας".  Η  γιορτή  περιλαμβάνει  τον 
καθιερωμένο  διαγωνισμό  της  μελιτζάνας  και  δίνει   την  ευκαιρία  σε 
όλους  όσους  παρευρίσκονται  εκείνη  τη  μέρα  στο  Λεωνίδιο  να 
απολαύσουν  ένα  γευστικότατο  πιάτο  μελιτζάνας  φτιαγμένο  από  τις 
γυναίκες  της  περιοχής.  Ακολουθεί  η  βράβευση  του καλύτερου  πιάτου 
από  επιτροπή  που  αποτελείται  από  ειδικούς.   Επίσης,  οι  επισκέπτες 
έχουν  τη  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουν  μουσικά  δρώμενα  και 
παραδοσιακούς χορούς από τοπικά συγκροτήματα.    Η βραβευμένη ως 
ΠΟΠ  προϊόν  τσακώνικη  μελιτζάνα,  χρησιμοποιείται  τόσο  στη 
μαγειρική  όσο  και  στη  ζαχαροπλαστική,  με  ευρέως  φημισμένο  το 
γλυκό κουταλιού μελιτζανάκι. 

Για  το  2017,  η  γιορτή  προγραμματίζεται  να  πραγματοποιηθεί  το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  της  μελιτζάνας  στο  Λεωνίδιο 
(Υποέργο  1)  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής   -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Ντομάτας  στη  Κανδήλα 
(Υποέργο 2)

Για  7η συνεχή  χρονιά,  μετά  από  6  χρόνια  συνεχούς  επιτυχίας 
προγραμματίζεται  το  Σεπτέμβριο,  από  τους  ντοματοπαραγωγούς  της 
περιοχής η διοργάνωση της Γιορτής Ντομάτας στη Κανδήλα.  Η γιορτή 
αυτή  αποτελεί  θεσμό  αφού  μέσω  αυτής  αναδεικνύονται  και 
προβάλλονται  τα  παραδοσιακά  προϊόντα  της  περιοχής  καθώς  επίσης 
και  μεταδίδονται   η  παραδοσιακή  και  βιολογική  τέχνη  καλλιέργειας 
της ντομάτας στις νεότερες γενιές.

Για την διοργάνωση της Γιορτής ντομάτας στη Κανδήλα (Υποέργο 2) η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.
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Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  του  Κρασιού  στο 
Ζευγολατιό (Υποέργο 3)

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλοδένδρων Ζευγολατιού με την αρωγή της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  του  Δήμου  Τρίπολης  διοργανώνει  τη 
Γιορτή Κρασιού στο Ζευγολατιό στις Αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους.

Στόχος  της  εκδήλωσης  αυτής  είναι  αφενός  η  προβολή και  η  ανάδειξη 
της  τοπικής  παράδοσης  της  περιοχής  και  αφετέρου  της  τοπικής 
ποικιλίας  κρασιού Μοσχοφίλερο,  που αποτελεί  μία  από  τις  4  ποικιλίες 
–πρεσβευτές  του  ελληνικού  κρασιού  στο  εξωτερικό.  Η 
αναγνωρισιμότητα  της  αμπελουργικής  ζώνης  της  Αρκαδίας  οφείλεται 
στην αυτόχθονη ποικιλία  κρασιού Μοσχοφίλερο  για  το  οποίο  γίνονται 
αναφορές  σε  εκθέσεις  και  παρουσιάσεις  που  αφορά  την 
Αμπελοκαλλιέργεια στο οροπέδιο της Μαντινείας.

Η  εκδήλωση  η  οποία  στέφεται  κάθε  χρόνο  με  μεγάλη  επιτυχία, 
πλαισιώνεται  από  έκθεση  με  εμφιαλωμένα  κρασιά  από  όλους  σχεδόν 
τους Αμπελοκαλλιεργητές της Μαντινείας.

Οι επισκέπτες θα  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  μουσικές 
εκδηλώσεις και να γευτούν εδέσματα της περιοχής.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  κρασιού  στο  Ζευγολατιό  (Υποέργο 
3),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  του  Ψαρά,  της 
Θάλασσας και των Ναυτικών στον Τυρό (Υποέργο 4).

Ο  Αλιευτικός  Σύλλογος  της  περιοχής  κάθε  τέλος  Αυγούστου 
διοργανώνει  στον  Τυρό  Αρκαδίας  τη  γιορτή  των  Ναυτικών  και  των 
ψαράδων  για  να  τιμηθούν  όλοι  αυτοί  που  εργάστηκαν  -  εργάζονται 
και έδωσαν την ζωή τους ασκώντας το ναυτικό επάγγελμα.

Στόχος  της  εκδήλωσης  αυτής,  που  σημειώνει  κάθε  χρόνο  τεράστια 
επιτυχία,  είναι  να  τιμηθούν  για  την  προσφορά  τους  στον  τόπο  αλιείς 
και  ναυτικοί  και  να  προβληθεί  παράλληλα  ο  παραδοσιακός  τόπος  της 
Αρκαδίας ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  του  ψαρά,  της  θάλασσας  και  των 
ναυτικών  στον Τυρό (Υποέργο 4),  η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

10

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Μελιού  στα  Πέρα 
Μέλανα Κυνουρίας (Υποέργο 5)

Ο  Πολιτιστικός  και  Μορφωτικός  Σύλλογος  του  χωριού  "η  Τσακωνιά" 
διοργανώνει  κάθε  χρόνο  τον  Αύγουστο  τη  γιορτή  μελιού  στα  Πέρα 
Μέλανα Κυνουρίας.

Η  γιορτή  αυτή  διεξάγεται  στον  προαύλιο  χώρο  του  δημοτικού 
σχολείου  του  χωριού  και  οι  επισκέπτες  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
γευτούν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το μέλι το οποίο προσφέρουν 
απλόχερα  οι  μελισσοκόμοι  της  περιοχής  και  να  ενημερωθούν  αφενός 
για  τον  τρόπο  παρασκευής  του  μελιού  και  αφετέρου  για  τις 
ευεργετικές ιδιότητές του.

Τη βραδιά συνοδεύει παραδοσιακή μουσική.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  Μελιού  στα  Πέρα  Μέλανα  Κυνουρίας 
(Υποέργο  5),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  δρώμενων  στο  Αρχαίο  Θέατρο  της 
Μεγαλόπολης,  στο  Θέατρο  Παράλιου  Άστρους  και  στο  Αρχαίο 
Θέατρο Μαντινείας (Υποέργο 6) 

Τρία  χιλιόμετρα  έξω  από  τη  σημερινή  Μεγαλόπολη,  κοντά  στο  δρόμο 
που  οδηγεί  από  τη  Μεγαλόπολη  στην  Καρύταινα,  βρίσκεται  ο 
αρχαιολογικός  χώρος της Μεγάλης  Πόλεως,  μίας  από τις  λαμπρότερες 
πόλεις  της  αρχαίας  Αρκαδίας,  που  όμως  δεν  κατάφερε  να  επιβιώσει 
πλέον των δύο αιώνων. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει λείψανα 
της αρχαίας Αγοράς, το Θερσίλειο Βουλευτήριο στη βόρεια πλευρά, με 
χωρητικότητα  περίπου  16.000  ατόμων,  καθώς  και  το  μεγαλύτερο  και 
παλαιότερο θέατρο της Αρχαίας Ελλάδας, που βρισκόταν απέναντι από 
την  αγορά  και  συνδεόταν  μαζί  της  με  γέφυρα.  Το  αρχαίο  θέατρο  της 
Μεγαλόπολης  είναι  ενταγμένο  σε  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο  από  την  UNESCO.  Σκοπός  είναι  να 
πραγματοποιηθούν  οι  κατάλληλες  αναστηλωτικές  εργασίες,  που  θα 
αναδείξουν περεταίρω τη σπουδαιότητα του αρχαίου αυτού μνημείου.

11

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



Μετά  από  δεκαετίες  και  με  την  σύμφωνη  γνώμη  της  εφορίας 
αρχαιοτήτων,  το  Αρχαίο  Θέατρο  Μεγαλόπολης  άνοιξε  τις  πύλες  του 
για  πρώτη  φορά  τον  Σεπτέμβριο  του  2015   φιλοξενώντας  μία 
ορχηστρική παράσταση με την παρουσία καταξιωμένου υψίφωνου.

Πέρυσι  στα  τέλη  Αυγούστου  φιλοξενήθηκε  θεατρική  παράσταση  σε 
συνεργασία με το Δήμο Μεγαλόπολης.

Το  αρχαίο  Θέατρο  της  Μαντινείας  δεσπόζει  στο  δυτικό  άκρο  της 
Αγοράς.  Είναι  από  τα  λίγα  θέατρα  που  έχουν  κατασκευαστεί  σε 
επίπεδο  έδαφος  και  όχι  σε  λόφο.  Γι’  αυτό  και  έχει  ισχυρό 

αναλημματικό  τοίχο  που  συγκρατεί  την  τεχνητή  επίχωση.  Η  σκηνή 
του διατηρείται ανέπαφη σχεδόν, επιτρέποντας και στις ημέρες μας το 
ανέβασμα  παραστάσεων.  Το  ίδιο  ακέραια  είναι  η  ορχήστρα  του και  οι 
πρώτες σειρές των εδωλίων του κοίλου.

Το  δημοτικό  θέατρο  του  Παράλιου  Άστρους  βρίσκεται  στο  Λιμανάκι 
του  Παράλιου  Άστρους.  Κάθε  καλοκαίρι  πραγματοποιούνται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες. 

Φέτος,  θα πραγματοποιηθούν  μία  σειρά εκδηλώσεων  με  χορό,  ποίηση 
και  μουσική το τριήμερο 23-24-25 Ιουνίου οι  οποίες  θα λάβουν χώρα 
στο  αρχαίο  Θέατρο  Μαντινείας,  στο  δημοτικό  Θέατρο  του  Παράλιου 
Άστρους  και  στο  Αρχαίο  Θέατρο  Μεγαλόπολης  αντίστοιχα,  σε 
συνεργασία  με  τον  Δήμο  Ιλίου,  τον  Δήμο  Μεγαλόπολης,  τον  Δήμο 
Γορτυνίας, τον Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου, το Μουσικό σχολείο Ιλίου, το 
Μουσικό  Σχολείο  Τρίπολης,  τη  Χορωδία  Τρίπολης  και  τη  Χορωδία 
Ορφέας.

Για  την  διοργάνωση  των  δρώμενων  Αρχαίο  Θέατρο  Μαντινείας,  στο 
δημοτικό  Θέατρο  Παράλιου  Άστρους  και  στο  Αρχαίο  Θέατρο  της 
Μεγαλόπολης,  και  στο  (Υποέργο  6),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  - 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις 
κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
των δρώμενων

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού 
Δημοτικού Τραγουδιού στα Λαγκάδια (Υποέργο 7)

Ο  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Δημοτικού  Τραγουδιού  στα  Λαγκάδια 
είναι  αδιαμφισβήτητα  η  μεγαλύτερη  πολιτιστική  εκδήλωση  στη 
Γορτυνία.  Ο Διαγωνισμός ,  που είναι  ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, 
πραγματοποιείται  κάθε  χρόνο  στα  τέλη  Ιουλίου  στα  Λαγκάδια,  κοντά 
στον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής.
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Ο  θεσμός  αυτός  ιδρύθηκε  το  1973  από  τον  λαγκαδινό  λογοτέχνη 
Χρήστο  Νικήτα,  τον  επονομαζόμενο  Στρατολάτη  ο  οποίος  είχε  ως 
στόχο  να  τιμηθεί  η  πολιτιστική  κληρονομιά  και  να  ενισχυθεί  η 
διάδοση της λαϊκής μουσικής παράδοσης. 

Ο  Διαγωνισμός  απευθύνεται  σε  μη  επαγγελματίες  ερμηνευτές 
δημοτικών  τραγουδιών,  αλλά  και  μουσικούς,  σολίστες  παραδοσιακών 
οργάνων  και  μουσικά  σύνολα.  Η  Κριτική  Επιτροπή,  που  απαρτίζεται 
από  προσωπικότητες  του  χώρου  των  γραμμάτων,  των τεχνών και  της 
μουσικής,  αξιολογεί  όλους  τους  συμμετέχοντες  και  απονέμει  στους 
νικητές χρηματικά βραβεία. 

Αμέσως  μετά  το  Διαγωνισμό  ακολουθεί  γλέντι  στην  πλατεία  του 
χωριού, με αυθεντική παραδοσιακή μουσική

Για  την  διοργάνωση  του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  Δημοτικού 
Τραγουδιού  στα  Λαγκάδια  (Υποέργο  7)  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  - 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις 
κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Σκόρδου  στα 
Λιθοβούνια (Υποέργο 8)

Για  22 η χρονιά  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  από  τον  Αγροτικό  και 
Πολιτιστικό  Σύλλογο  Λιθοβουνίων  η  γιορτή  Σκόρδου  στα  Λιθοβούνια 
την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. 

Το  σκόρδο  είναι  ένα  από  τα  κατ’  εξοχήν  προϊόντα  των  Λιθοβουνίων 
και  η  ποιότητά  του  είναι  εξαιρετική.  Σκοπός  της  γιορτής  είναι  η 
ανάδειξη,  προβολή και η αναγνώριση της προστατευόμενης ονομασίας 
προελεύσεως  του  τοπικού  προϊόντος.  Κατά  τη  διάρκεια  της  γιορτής 
γίνονται  δημοτικοί  χοροί  με  συνοδεία  οργάνων,  προσφέρεται  στους 
παρευρισκόμενους  πιάτο  με  σκορδαλιά  και  διοργανώνεται 
διαγωνισμός της καλύτερης πλεξούδας σκόρδων.

Για  το  2017  η  γιορτή  προγραμματίζεται  να  υλοποιηθεί  στις  αρχές 
Ιουλίου.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  Σκόρδου  (Υποέργο  8)  η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού
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Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Πατάτας  στο  Νεοχώρι 
(Υποέργο 9)  

Στα  τέλη  Αυγούστου  διοργανώνεται  κάθε  χρόνο  από  τον  τοπικό 

Πολιτιστικό  Σύλλογο  Νεοχωρίου  η  γιορτή  πατάτας  στο  Νεοχώρι 

Μαντινείας.

Οι  επισκέπτες  πρόκειται  να γευτούν τα σπιτικά εδέσματα με βάση την 

πατάτα  τα  οποία  φτιάχνουν  και  προσφέρουν  οι  νοικοκυρές  του 

χωριού με τη συνοδεία ζωντανής λαϊκής ορχήστρας.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  Πατάτας  (Υποέργο  9)  η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  εκδήλωσης  του  Συλλόγου  «Άνθη 
της Πέτρας» στα Λαγκάδια (Υποέργο 10)

Η Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» στο πλαίσιο  των καθιερωμένων 
θερινών  εκδηλώσεων  διοργανώνει  «ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΗΕ  ΠΕΤΡΑΣ  2017»  στα 
Λαγκάδια  το  διάστημα  1-5  Αυγούστου.  Οι  γιορτές  θα 
ξαναζωντανέψουν   αφενός  την  τέχνη  της  πέτρας  με  ένα  εργαστήρι 
της  Πέτρας  και  αφετέρου  τις  μνήμες  με  μια  κοινωνική  ακτινογραφία 
της  ευρύτερης  περιοχής  όπως  αυτή  αναδύεται  από  τη  ματιά  ενός 
σημαντικού περιηγητή του 19 ου αιώνα, του Χρήστου Κορύλλου.

Τις  πρώτες  4  μέρες  θα  πραγματοποιηθούν  διαλέξεις  από 
διακεκριμένους  ομιλητές  για  τους  μαθητές  και  για  το  ευρύ  κοινό  οι 
οποίοι  θα  συμμετέχουν  και  στις  άλλες  δράσεις  του  εργαστηρίου. 
Ομάδες  μαθητευόμενων  θα  «δουλέψουνε»  τη  πέτρα  κάτω  από  τα 
μάτια  των  παλιών  μαστόρων  σε  επιλεγμένα  παλιά  κτίσματα  των 
Λαγκαδινών  από  τον  Μανόλη  Κορρέ  και  τον  Αργύρη  Πετρονώτη. 
Επίσης,  οι  μαθητευόμενοι  θα έχουν την ευκαιρία  να κάνουν πρακτική 
άσκηση  λιθοτεχνίας  και  κατασκευής  λιθοδομών υπό την  επίβλεψη και 
τις  οδηγίες  παλιών  μαστόρων,  την  εποπτεία  των  ομιλητών  και  την 
επικουρία Γλύπτη και Πολιτικού Μηχανικού.

Το  Σάββατο  5  Αυγούστου  2017  θα   παρουσιαστεί  ένα  μουσικό-
θεατρικό  δρώμενο  βασισμένο  στο  ταξιδιωτικό  βιβλίο  του  Χ.Π. 
Κορύλλου  με  θέμα  «Πεζοπορία  από  Πατρών  εις  Τρίπολη»  με  τη 
συμμετοχή  του  σπουδαίου  ηθοποιού  Γιώργου  Μιχαλακόπουλου  και 
γνωστού συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιού. 
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Για την διοργάνωση της εκδήλωσης του Συλλόγου «Άνθη της Πέτρας» 
στα  Λαγκάδια  (Υποέργο  10)  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης της εκδήλωσης

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Κάστανου  στην 
Καστάνιτσα (Υποέργο 11)

Για  35η συνεχή χρονιά,  ο Μορφωτικός και  Πολιτιστικός  Σύλλογος των 
απανταχού  Καστανιτσιωτών  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  πρόκειται  να  διοργανώσει  τη  Γιορτή  Καστάνου,  που 
πλέον  έχει  γίνει  θεσμός  και  κάθε  χρόνο  προσελκύει  μεγάλο  αριθμό 
επισκεπτών.  Το  κυριότερο  προϊόν  της,  το  κάστανο,  τιμάται  κάθε 
χρόνο,  το  τελευταίο  Σαββατοκύριακο  του  Οκτώβρη.  Οι 
παρευρισκόμενοι  θα   έχουν  την  ευκαιρία  όπως  κάθε  χρόνο  να 
γευτούν εκλεκτά εδέσματα που βασίζονται στο κάστανο 

Για την διοργάνωση της Γιορτής Καστάνου στην Καστάνιτσα (Υποέργο 
11)  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  –  καλλιτεχνική  επιμέλεια  της 
γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Κάστανου  στα  Άνω 
Δολιανά (Υποέργο 12)

Για  16η συνεχή  χρονιά  ο  Πολιτιστικός  σύλλογος  και  το  Τοπικό 
Συμβούλιο   Δολιανών  με  τη  συμβολή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 
πρόκειται  να  διοργανώσει  τη  Γιορτή  Καστάνου  στα  Άνω  Δολιανά  στις 
αρχές Νοεμβρίου.

Η  εκδήλωση  αυτή  έχει  ως  στόχο  την  ανάδειξη  και  την  προβολή  του 
φυσικού  πλούτου,  της  πληθώρας  των  τοπικών  προϊόντων  αλλά  και 
των παραδόσεων και των εθίμων του κάθε τόπου στην Αρκαδία .

Οι  επισκέπτες   θα  έχουν  και  φέτος  την  ευκαιρία  να  απολαύσουν 
συνταγές  με  βάση  το  κάστανο,  τις  οποίες  θα  έχουν  επιμεληθεί  οι 
νοικοκυρές του χωριού.  

Για την διοργάνωση της Γιορτής Καστάνου στα Άνω Δολιανά (Υποέργο 
12)  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 
θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:
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- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  –  καλλιτεχνική  επιμέλεια  της 
γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  του  8      ο υ       Πανελλήνιου  Χορωδιακού  Θρησκευτικού   
Φεστιβάλ  στον  Μητροπολιτικό  Ιερό  Ναό  Αγίου  Βασιλείου 
(Υποέργο 13)  

Η  Χορωδία  Τρίπολης  κλείνει  φέτος  32  χρόνια  επιτυχημένης 
καλλιτεχνικής πορείας στην Τρίπολη,  στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, 
με  500  και  πάνω  συναυλίες  και  λοιπές  εκδηλώσεις  στο  ενεργητικό 
της.

Στο  πλαίσιο  αυτό  θα  πραγματοποιηθεί  το  τριήμερο  19,  20  και  21 
Μαΐου  στον  Μητροπολιτικό  Ιερό  Ναό  Αγίου  Βασιλείου  μια  ξεχωριστή 
χορωδιακή  συνάντηση  που  έχει  καταξιωθεί  στα  χορωδιακά  πράγματα 
της Ελλάδας. Στο 8 ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Θρησκευτικό Φεστιβάλ θα 
λάβουν  χώρα 10 χωροδιακά σχήματα απ’όλη την Ελλάδα.

Για  την  διοργάνωση  του  8ου  Πανελλήνιου  Χορωδιακού  Θρησκευτικού 
Φεστιβάλ στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Υποέργο 13) 
η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  –  καλλιτεχνική  επιμέλεια  της 
εκδήλωσης

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Εθνικής  Γιορτής  για  τη  Μάχη 
του Βαλτετσίου στο Βαλτέτσι (Υποέργο 14)

Η ιστορική μάχη στο Βαλτέτσι  είναι  μία από τις  σημαντικότερες μάχες 
της Ελληνικής Επανάστασης, που άνοιξε τον δρόμο για την άλωση της 
Τριπολιτσάς  (σημερινής  Τρίπολης)  στις  23  Σεπτεμβρίου  1821. 
Διεξήχθη  στις  12  και  13  Μαΐου  του  1821  γύρω  από  το  ορεινό  χωριό 
Βαλτέτσι  της  Μαντινείας  (12  χιλιόμετρα  δυτικά  της  Τριπολιτσάς)  και 
στέφθηκε από τη νίκη των ελληνικών όπλων.

Πρόκειται  για  την  196 η επέτειο  της  μάχης  η  οποία  πρόκειται  να  γίνει 
το  Μαΐο  στο  ομώνυμο  χωριό  του  Δήμου  Τρίπολης  με  την  αρωγή  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι  επισκέπτες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  διασκεδάσουν  με 
παραδοσιακούς χορούς.

Για  την διοργάνωση της Εθνικής  Γιορτής για  τη Μάχη του Βαλτετσίου 
στο  Βαλτέτσι  (Υποέργο  14),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της οργάνωσης

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  του  αθλητικού  δρώμενου  του  Αγώνα  Δρόμου  «RUN 
THE THEATRE 2017» στη Μεγαλόπολη (Υποέργο 15)

Ο  Δήμος  Μεγαλόπολης  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  πρόκειται  να  διοργανώσει  τον  αγώνα  «RUN THE 
THEATRE 2017». Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί  το  Μαΐο του 2017 με 
την  υποστήριξη  των  τοπικών  αθλητικών  σωματείων  και  υπό  την 
αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου.

Η Διοργάνωση περιλαμβάνει: Αγώνα 5 χλμ. (& για μαθητές Γυμνασίων 
–  Λυκείων)  και  αγώνα  2,5  χλμ.  για  όλους  (&  για  μαθητές  Δημοτικών 
Σχολείων).

Στόχος  της  Διοργάνωσης  είναι  από  τη  μια,  να  αναδείξει  την 
ιστορικότητα  του  αρχαίου  θεάτρου  της  Μεγαλόπολης  και  να 
προσελκύσει  δρομείς  και  εκδρομείς  από  τη  Μεγαλόπολη  και  τις  γύρω 
περιοχές  σε  πρώτη  φάση  και  στη  συνέχεια  να  εξελιχθεί  σε  σημείο 
συνάντησης  δρομέων,  σε  σημαντικό  αθλητικό  και  τουριστικό 
προορισμό για την όλη την Πελοπόννησο!

Η  εκκίνηση  και  ο  τερματισμός  όλων  των  αγώνων  θα 
πραγματοποιηθούν  μπροστά  από  την  Κεντρική  Πλατεία  της 
Μεγαλόπολης  και  επί  της  οδού  Κολοκοτρώνη.  Στην  πλατεία  θα 
βρίσκονται και οι υποστηρικτικές λειτουργίες της Διοργάνωσης.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  του  αθλητικού  αυτού  δρώμενου 
(Υποέργο  15),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης του δρώμενου

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  του  αθλητικού  δρώμενου  του  Γυμναστικού 
Συλλόγου Μεγαλόπολης-Λύκαια στη Μεγαλόπολη (Υποέργο 16)

Στα  τέλη  Ιουνίου  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  ένα  πρόγραμμα 
2ημερών  εκδηλώσεων  στη  Μεγαλόπολη  με  τη  συμβολή  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης. 

Την  πρώτη  μέρα  θα  διεξαχθούν  αγώνες  στίβου  δημοτικών  σχολείων 
της  περιοχής  του  Δήμου  στο  ανοικτό  γήπεδο  Μεγαλόπολης.  Τη 
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δεύτερη  μέρα  θα  διεξαχθεί  αναπτυξιακός  αγώνας  βόλεϊ  δημοτικών 
σχολείων της περιοχής στο κλειστό γήπεδο Μεγαλόπολης.

Τέλος,  πρόκειται  να  διενεργηθεί  ημερίδα  με  σκοπό  την  ενημέρωση 
των  γονέων  και  των  παιδιών  για  τα  ευεργετικά  αποτελέσματα  του 
αθλητισμού.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  του  αθλητικού  δρώμενου 
(Υποέργο  16),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης του δρώμενου

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  των  εκδηλώσεων  «Πύρρια  2017» 
στη Γορτυνία (Υποέργο 17)

Τα  «Πύρρια  2017»  είναι  ένας  θεσμός  που  περιλαμβάνει  εδώ  και  32 
χρόνια   ένα  σύνολο  εκδηλώσεων  όχι  μόνο  στην  ευρύτερη  περιοχή 
αλλά και σε ολόκληρη την Αρκαδία  τον μήνα Αύγουστο.

Οι  εκδηλώσεις  αυτές  υπηρετούν  σωστά  τη  παράδοση  και  έχουν 
κινητοποιήσει  ως προς την οργάνωση και  τους νέους του χωριού.   Το 
γνήσιο  δημοτικό  τραγούδι  και  το  παραδοσιακό  γλέντι  κάνουν  τη 
περιοχή να είναι  ο ιδανικός προορισμός. 

Οι  εκδηλώσεις  αυτές  θα  πραγματοποιηθούν  στον  περιβάλλοντα  χώρο 
του πνευματικού κέντρου.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  «Πύρρια  2017»  (Υποέργο  17),  η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
των εκδηλώσεων

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  «ΛΥΚΑΙΑ  2017» 
(Υποέργο 18)

Το Λύκαιο Όρος ήταν το ιερό βουνό των Αρκάδων αφού εκεί  πίστευαν 
ότι  γεννήθηκε  ο  Δίας.  Οι  αρχαίοι  Αρκάδες  το  αποκαλούσαν  και 
Όλυμπο ή  ιερό βουνό.  Τα αρχαία  Λύκαια  ήταν αθλητικοί  και  μουσικοί 
αγώνες  του  Αρκαδικού  λαού,  αφιερωμένοι  στον  Λύκαιο  Δία  και  τον 
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Πάνα  και  καθιερώθηκαν  από  τον  μυθικό  Λυκάονα,  ο  οποίος  βασίλεψε 
μετά τον Πελασγό.

Τα  σύγχρονα  Λύκαια  αναβίωσαν  το  1973  από  τον  Σύλλογο  Ανω 
Καρυωτών  και  την  τότε  Κοινότητα  Ανω  Καρυών  Αρκαδίας.  Έκτοτε  οι 
αγώνες  και  οι  εορταστικές  εκδηλώσεις  συνεχίζουν να διοργανώνονται 
κάθε  τέσσερα  χρόνια.  Έχουν  επίκεντρο  τον  αρχαιολογικό  χώρο  του 
Λυκαίου όρους και  σαν λίκνο τους την ιερή για τους Αρκάδες κορυφή 
του βουνού. 

Φέτος  πρόκειται  να  διεξαχθεί  μία  μουσικοθεατρική  παράσταση  αλλά 
και  να  πραγματοποιηθούν  αθλητικοί  αγώνες  στο  ίδιο  ακριβώς  σημείο 
όπου τελούνταν τα τελευταία χρόνια. 

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  «ΛΥΚΑΙΑ  2017»  (Υποέργο  18),  η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  δρώμενων  στο  Αρχαίο  Θέατρο 
Ορχομενού (Υποέργο 19)

Το  θέατρο  του  Ορχομενού  είναι  από  τα  πλέον  μεγάλα  του  αρχαίου 
κόσμου  χτισμένο  στους  ελληνιστικούς  χρόνους.  Στο  χώρο  εκτός  από 
παραστάσεις  λάμβαναν  χώρα  και  αγώνες  προς  τιμήν  του  θεού 
Διονύσου.

Τον  Ιούνιο  του  2015  άνοιξε  και  έγινε  επισκέψιμος  για  το  κοινό,  ο 
αρχαιολογικός  χώρος  του  Αρκαδικού  Ορχομενού  με  μια  πολιτιστική 
περιήγηση,  που  πραγματοποιήθηκε  στα  μονοπάτια  του  αρχαίου 
Ορχομενού,  την  οποία  οργάνωσαν  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Αρκαδίας 
σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  Τρίπολης,  το  Σύλλογο  Αρκάδων 
Ορειβατών  και  Οικολόγων,  το  Σύλλογο  Εκδρομέων  Τρίπολης  και  το 
Φιλοτεχνικό Όμιλο Τρίπολης.

Φέτος  το  δεύτερο  δεκαπενθήμερο  του  Αυγούστου  θα  φιλοξενηθεί 
θεατρική παράσταση.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  δρώμενων  στο  Αρχαίο  Θέατρο 
Ορχομενού  (Υποέργο  19),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας 

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.
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Υποστήριξη  στην  οργάνωση  του  17ου  Παμπελοποννησιακού 
Οδοντιατρικού  Συνεδρίου  για  το  2017  στην  Τρίπολη  (Υποέργο 
20)

Το  17ο Παμπελοποννησιακό  Οδοντιατρικό  Συνέδριο  για  το  2017  θα 
πραγματοποιηθεί  από τις  23 έως τις  25 Ιουνίου στο Αποστολοπούλειο 
Πνευματικό  Κέντρο  στην  Τρίπολη,  με  διοργανωτή  τον  Οδοντιατρικό 
Σύλλογο  Αρκαδίας  και  συν-διοργανωτές  όλους  τους  Συλλόγους 
Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας.

Για  την  υποστήριξη  στην  οργάνωση  του  17 ου Παμπελοποννησιακού 
Οδοντιατρικού  Συνεδρίου  στο  Αποστολοπούλειο  Πνευματικό  Κέντρο 
στην  Τρίπολη  (Υποέργο  20),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης του συνεδρίου

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  του   Πανελλήνιου  Πρωταθλήματος        Motorcross       στη   
Μεγαλόπολη (Υποέργο 21)

Το  Μαΐο  πρόκειται  να  διεξαχθεί  στη  Μεγαλόπολη  το  Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα  Motorcross το  οποίο  θα  διοργανωθεί  από  την  Αθλητική 
Μοτοσυκλετιστική  Ομοσπονδία  Ελλάδας  με  την  υποστήριξη  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για  την υποστήριξη  στην οργάνωση του Πανελλήνιου  Πρωταθλήματος 
Motorcross  στη  Μεγαλόπολη  (Υποέργο  21),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  - 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις 
κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης του αθλητικού δρώμενου

- Παραγωγή προωθητικού υλικού

Υποστήριξη  στην  επιμέλεια  και  παραγωγή  έντυπου  και 
οπτικοακουστικού  προωθητικού  υλικού  πολιτιστικού 
περιεχομένου για τον Νομό Αρκαδίας (Υποέργο 22)

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου   υποέργου αφορά στην επιμέλεια  και 

παραγωγή  εντύπου  και  οπτικοακουστικού  προωθητικού  υλικού  της 
Π.Ε.  Αρκαδίας  με  στόχο  την  τεκμηρίωση  και  προβολή  του 
παραδοσιακού  πολιτιστικού  χαρακτήρα  και  των  θεματικών  μορφών 
τουρισμού του νομού.
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Η παρούσα  δράση  αποσκοπεί  αφενός  στο  να  αποτελέσ ει το  παραχθέν 
υλικό σημείο  αναφοράς  για  την πολιτιστική  κληρονομιά  της  Αρκαδίας 
και  αφετέρου  στο  να  αποτελέσουν  βασικό  εργαλείο  προώθησης  και 
ανάδειξης  του  προορισμού  Αρκαδία αλλά  και  βασικό εργαλείο 
προβολής  των  ανταγωνιστικών  πλεονεκτημάτων  αυτής  σε  σχέση  με 
άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  17ης  Έκθεσης  Βιβλίου  στην 
Τρίπολη (Υποέργο 23)

Για 17η χρονιά στην Πλατεία  Άρεως της Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί 
έκθεση  βιβλίου  με  την  συμμετοχή  βιβλιοπωλών  της  πόλης,  ένας 
σημαντικός  πολιτιστικός  θεσμός  με  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  που  έχει 
αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο του βιβλίου και έγινε σημείο αναφοράς 
για  όλους  τους  αναγνώστες  και  τους  φίλους  του  βιβλίου  της 
Αρκαδίας.

Για  την  υποστήριξη  της  17ης  Έκθεσης  Βιβλίου  στην  Πλατεία  Άρεως 
της  Τρίπολης  (Υποέργο  23),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις προβολής - οργάνωσης και επιμέλειας της έκθεσης

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Γιορτής  Τσίπουρου  στο 
Παλαιοχώρι (Υποέργο 24)

Στο  Παλαιοχώρι  της  Γορτυνίας,  κάτω  από  τη  Δημητσάνα,  μέσα  στην 
κοιλάδα  του  Λούσιου,  γίνεται  τον  Οκτώβριο  η  γιορτή  του  τσίπουρου. 
Το  τσίπουρο,  (που  είναι  το  προϊόν  της  απόσταξης  του  σταφυλιού, 
αφού πατηθούν και ληφθεί  ο μούστος), είναι  παραδοσιακό, αγνό ποτό 
και  "δυνατό"  αφού η πρώτη ποιότητα "η πρώτη στάλα",  όπως λέγεται 
είναι  35ο.  Η  εκδήλωση  αυτή  έχει  θεσπιστεί  από  το  2000  και  γίνεται 
για  την  ανάδειξη  της  τοπικής  παραγωγής  του  Τσίπουρου  και  την 
ενθάρρυνση για την συνέχιση της από τους τοπικούς παραγωγούς. Τη 
γιορτή  αναλαμβάνει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου  του 
χωριού.

Για  την  διοργάνωση  της  Γιορτής  του  τσίπουρου  στο  Παλαιοχώρι 
(Υποέργο  24),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  θα αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.
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Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  συναυλίας  «      ET             IN             ARCADIA   
EGO      »  στο  Μαλλιαροπούλειο  Δημοτικό  Θέατρο  Τρίπολης   
(Υποέργο 25)

Ο  Φιλοτεχνικός  Όμιλος  Τρίπολης  με  τη  συμβολή  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  πρόκειται  να  διοργανώσει  τον  Δεκέμβριο  τη  συναυλία 
«ET IN ARCADIA EGO»  στο  Μαλλιαροπούλειο  Δημοτικό  Θέατρο 
Τρίπολης.  Τη  συναυλία  θα  πλαισιώσει  ο  Βαγγέλης  Σταυρόπουλος 
συνοδεία του Ορφέα και της Φιλαρμονικής Δήμου Τρίπολης.

Για  την  διοργάνωση  της  συναυλίας  «ET  IN  ARCADIA  EGO»  στο 
Μαλλιαροπούλειο  Δημοτικό  Θέατρο  Τρίπολης  (Υποέργο  25),  η 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα 
αναλάβει ενδεικτικά τις κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Γιορτής  Κτηνοτρόφων  στο 
Παλαιοχώρι Νότιας Κυνουρίας (Υποέργο 26)

Η  Κοινότητα  και  ο  Σύλλογος  Παλαιοχωρίου  Μέλισσα  με  τη  συμβολή 
της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  πρόκειται  να  διοργανώσουν  τη 
Δευτέρα  31  Ιουλίου  τη  Γιορτή  Κτηνοτρόφων  στο  Παλαιοχώρι  Νότιας 
Κυνουρίας.

Οι  επισκέπτες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  γευτούν  εδέσματα  και  να 
διασκεδάσουν  με  παραδοσιακούς  χορούς.  Η  εκδήλωση  θα 
πραγματοποιηθεί  στο  γήπεδο  μπάσκετ  του  Παλαιχωρίου  Νότιας 
Κυνουρίας.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  Κτηνοτρόφων  στο 
Παλαιοχώρι  Νότιας  Κυνουρίας  (Υποέργο 26),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ - 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις 
κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  στην  οργάνωση  της  Γιορτής  του  Αι  Γιάννη  του 
Ριγανά  στην Τρίπολη (Υποέργο 27)

Η 23η   Ιουνίου είναι  μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές γιορτές της 
ελληνικής  παράδοσης,  αφού  η  γιορτή  του  Αι  Γιάννη  του  Ριγανά  (  ή 
Κλίδονα  ή  Ριζικάρη)  συνοδεύεται  από  το  παραδοσιακό  έθιμο  με  το 
πέρασμα πάνω από τις φωτιές.
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Πάνω  στις  φωτιές  ρίχνουν  και  τα  στεφάνια  της  Πρωτομαγιάς  ή  το 
στεφάνι  του  Αϊ-Γιάννη  της  περασμένης  χρονιάς.  Σύμφωνα  με  την 
παράδοση,  η  φωτιά,  επιφέρει  την  κάθαρση  και  οι  άνθρωποι 
απαλλάσσονται από το κακό.

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  της  Γιορτής  του  Αι  Γιάννη  του 
Ριγανά   στην  Τρίπολη  (Υποέργο  27),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  - 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις 
κάτωθι ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
της γιορτής

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Υποστήριξη  της  οργάνωσης  τυχόν  έκτακτων  σημαντικών 
εκδηλώσεων (Υποέργο 28)

Κατά  τη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής-χειμερινής  περιόδου 
πραγματοποιούνται  πολλαπλές  εκδηλώσεις  προβολής  και  προώθησης 
των  τοπικών  προϊόντων,  πολιτισμού  και  αθλητισμού  στην 
Περιφερειακή  Ενότητα  Αρκαδίας.  Σε  περίπτωση  που  κατά  την 
υλοποίηση  της  παρούσας  σύμβασης  προκύψει  ανάγκη  οργάνωσης 
εκτάκτων σημαντικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Αρκαδίας,  με αντίστοιχο 
με  τη  σύμβαση  σκοπό,  προβλέπεται  η  υποστήριξη  των  εκδηλώσεων 
αυτών,  εφόσον  υπάρχει  διαθέσιμος  προϋπολογισμός  από  την 
υλοποίηση  των  λοιπών  υποέργων  που  υποστηρίζονται  με  τη  σύμβαση 
αυτή.  

Για  την  υποστήριξη  της  οργάνωσης  τυχόν  έκτακτων  σημαντικών 
εκδηλώσεων  (Υποέργο  28),  η  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΑΕ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ   θα  αναλάβει  ενδεικτικά  τις  κάτωθι 
ενέργειες:

- Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης  και  καλλιτεχνικής  επιμέλειας 
των γιορτών

- Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Το  χρονοδιάγραμμα  των  ανωτέρω  παρουσιάζεται  αναλυτικά  στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  «ET  IN  ARCADIA  EGO: 
Παράδοση,  Πολιτισμός,  Αθλητισμός»,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
193.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 24%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Το  κόστος  του  έργου  «ET  IN  ARCADIA  EGO:  Παράδοση, 
Πολιτισμός,  Αθλητισμός»  διαμορφώνεται  από  παράγοντες  που 
αφορούν:

• Τις προδιαγραφές του έργου

• Τις ανάγκες που καλείται  να καλύψει

• Το κοινωνικοοικονομικό εύρος που απευθύνεται

• Τις κοινωνικές,  πολιτιστικές και αναπτυξιακές απαιτήσεις

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ – ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι  πόροι  για  την  υλοποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  θα 
προέρχονται και θα εκταμιεύονται από τις εξής πηγές:

1. Η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  -  Π.Ε.  Αρκαδίας,  θα  συνεισφέρει 
το ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ

2. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης θα συνεισφέρει το ποσό των 
170.000,00 πλέον ΦΠΑ

3. Η  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  Πελοπόννησος  Α.Ε.  , 
θα συνεισφέρει το ποσό των 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Το  ποσό  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  –  Π.Ε.  Αρκαδίας  και 
του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  θα  εκταμιεύεται  ως 
εξής:

 Το 20% με την υπογραφή της παρούσας

 Το 30% έως τρείς μήνες από την υπογραφή της παρούσας

 Το 30% έως έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας

 Το 20% έως εννέα μήνες από την υπογραφή της 
παρούσας

μετά  από  πιστοποίηση  της  Κοινής  Επιτροπής  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ)  με 
εξαίρεση  τις  έκτακτες  ανάγκες  που  μπορεί  να  προκύψουν  επαρκώς 
αιτιολογημένες  από  την  Κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης  της 
σύμβασης και οι οποίες απαιτούν ανακατανομή των ποσών. 

Η  κάλυψη  των  λειτουργικών  δαπανών  και  το  διοικητικό  κόστος  της 
Πελοπόννησος  Α.Ε.  ανέρχεται  σε  ποσοστό  15%  επί  του 
προϋπολογισμού.  

ΑΡΘΡΟ 7
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  της 
παρούσας  σύμβασης  είναι  από  την  υπογραφή  της  παρούσας  έως  και 
τον  Μάρτιο  του  2018  και  παρουσιάζεται  αναλυτικά  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το  χρονοδιάγραμμα  μπορεί  να  τροποποιείται  με  απόφαση  της  Κοινής 
Επιτροπής  ανάλογα  με  την  πορεία  του  φυσικού  αντικειμένου,  τις 
συνθήκες  που  θα  διαμορφωθούν  και  τις  εκθέσεις  του  φορέα 
υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

• Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.

• Να  διευκολύνει  το  έργο  των  εμπλεκομένων  που  θα 
απασχοληθούν  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης,  όπως  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  στοιχείων  και 
πληροφοριών,  την  πραγματοποίηση  των  αναγκαίων 
συνεργασιών κ.λπ..

• Να  συνεισφέρει  το  επιστημονικό  και  στελεχιακό  δυναμικό  της 
για  να  συνδράμουν  στην  αποτελεσματικότερη  υλοποίηση  του 
έργου.

• Να  υποβοηθήσει  Διοικητικά  και  Επιστημονικά  σε  οτιδήποτε 
απαιτηθεί για την άρτια και ορθολογική υλοποίηση του έργου 

• Να  συνδράμει  στην  ποιοτική  ανάδειξη  των  υπηρεσιών  που 
πρόκειται να παρασχεθούν  

• Να  ορίσει  τους  εκπρόσωπούς  της  στην  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9.

• Να  καταβάλει  το  ποσό  συμμετοχής  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας για 
την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  στην 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε..

2. Το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου αναλαμβάνει :  

• Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.

• Να διαθέσει  για το σκοπό αυτό το αναγκαίο έμπειρο προσωπικό, 
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αρτιότητα  και 
αποτελεσματικότητα  για  την  ομαλή  υλοποίηση  και  έγκαιρη 
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ολοκλήρωση του έργου στις  προβλεπόμενες  ημερομηνίες,  όποτε 
αυτό κριθεί  απαραίτητο.

• Να εκτελεί  τις πληρωμές και να παρακολουθεί τις χρηματορροές 
της παρούσης σύμβασης.

• Να  ορίσει  τους  εκπρόσωπους  του  και  τους  αναπληρωτές  τους 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

3. Η  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  ΟΤΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  ορίζεται 
ως  φορέας  υλοποίησης  και  οικονομικής  διαχείρισης  του 
αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει :

• Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

• Να  διαθέτει  για  το  σκοπό  αυτό  το  αναγκαίο  προσωπικό 
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αρτιότητα  για  την  ομαλή 
υλοποίηση  και  έγκαιρη  ολοκλήρωση  του  έργου  στις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί  απαραίτητο.

• Να  παρέχει,  οποιαδήποτε  σχετική  με  το  έργο  ενημέρωση  ή 
πληροφορία  ζητείται  από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 
προφορικά  ή  γραπτά,  κατά  την  διαδικασία  διενέργειας  ελέγχων 
και συζητήσεων για την πορεία υλοποίησης του έργου.

• Να διαθέτει  τον  αναγκαίο  χώρο,  που χρειάζεται,  καθώς  και  την 
παροχή  υπηρεσιών  από  τα  διαθέσιμα  στελέχη  της  στα  γραφεία 
των  υπηρεσιών  που  σχετίζονται  με  την  υλοποίηση  του 
παραπάνω έργου. 

• Ρητά  συμφωνείται  ότι  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης  θα  περιέλθει  στην  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Α.Ε.  το  σύνολο 
του ποσού της χρηματοδότησης, το οποίο μαζί  με τη συμμετοχή 
του  φορέα  υλοποίησης  θα  διατεθεί  αποκλειστικά  και  μόνο  για 
τους σκοπούς της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ   

1.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  για  τη  συστηματική  παρακολούθηση  της 

εκτέλεσης  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  ορίζουν  Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

1.1.Η  Επιτροπή  αποτελείται  από  3  μέλη,  εκπροσώπους  των 

συμβαλλομένων μερών και ειδικότερα:

• Τον  εκπρόσωπο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  κ  κ.  Γεώργιο 

Ρουμελιώτη, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Κατσίρη,

• Την  εκπρόσωπο  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης 

Σταυρούλα  Γιαννοπούλου,  με  αναπληρώτρια  Ελένη 

Μανωλοπούλου, 
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• Τον   εκπρόσωπο  της  Πελοπόννησος  Α.Ε.  κ.  Κωνσταντίνο 
Μπιτζή, με αναπληρωτή  τον κ. Παναγιώτη Καρρά   

2.  Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθησης  της 
τήρησης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης,  υποβοήθηση 
της υλοποίησης  του αντικειμένου  αυτής,  η  επίλυση κάθε  διαφοράς 
μεταξύ  των συμβαλλόμενων  μερών,  σχετικής  με  την ερμηνεία  των 
όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

3.  Πρόεδρος της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  ορίζεται  ο 
εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Ο Πρόεδρος  έχει  την 
ευθύνη  σύγκλησης  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης  καθώς  και  την  ευθύνη  υλοποίησης  των 
αποφάσεων αυτής.

4.  Στην  πρόσκληση  της  συνεδρίασης,  γράφονται  τα  θέματα  της 
ημερήσιας  διάταξης  και  ειδοποιούνται  τα  μέλη  έγκαιρα  με  τον 
προσφορότερο τρόπο. 

5.  Σε  περίπτωση  κωλύματος  τακτικού  μέλους  της  Επιτροπής  να 
συμμετέχει,  ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του. 

6.  Συγχρόνως,  μαζί  με  την  πρόσκληση  αποστέλλεται  κάθε  αναγκαίο 
πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

7. Έργο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  η  υλοποίηση 

της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  η  εποπτεία  της  εκτέλεσης  των 

προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και  η λήψη αποφάσεων για 

κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

8. Η  Κοινή  Επιτροπή στο  διάστημα  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της 

σύμβασης  θα  συνεδριάσει  κάθε  μήνα  ή  οποτεδήποτε  ζητηθεί  από 

οποιοδήποτε  μέλος  αυτής,  για  την  παρακολούθηση  της  πορείας 

υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

9.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  διατηρούν  το  δικαίωμα  αλλαγής  του 

εκπροσώπου  τους  στην  Επιτροπή.  Στην  περίπτωση  αυτή  οφείλουν 

έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά 

συμβαλλόμενα μέρη.

10.  Η  Κοινή  Επιτροπή  συνεδριάζει  στα  γραφεία  της  Πελοπόννησος 

Α.Ε.  Η  Εταιρεία,  υποχρεώνεται  να  τηρεί  όλα  τα  αναγκαία  στοιχεία 

(αντίγραφα  παραστατικών  και  λοιπών  δικαιολογητικών) 

υλοποίησης  του  έργου,  τα  οποία  οφείλει  να  επιδεικνύει  όποτε 

ζητηθεί  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  ή  τα  συμβαλλόμενα 

μέρη.

11.  Η  επιτροπή  αποφασίζει  για  την  πορεία  των  εκταμιεύσεων  προς 

την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
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12.  Η  επιτροπή  αποφασίζει  για  τυχόν  τροποποιήσεις  του 

χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  των  αντικειμένων  της  σύμβασης, 

ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

13.  Η  επιτροπή  εγκρίνει  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή 

απόφαση  της  χρονικής  διάρκειας  της  προγραμματικής  σύμβασης 

και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

14.Η  επιτροπή  αποφασίζει  για  τυχόν  τροποποιήσεις  των  όρων  της 

παρούσας  Σύμβασης,  με  απόφασή  της  η  οποία  αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

15. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία,  όταν παρόντα είναι  το 50% συν 

ένα από τα συμβαλλόμενα  μέλη της. Οι αποφάσεις πρέπει  να είναι 

αιτιολογημένες  και  να  λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  των 

παρόντων μελών.

16.  Λοιπές  λεπτομέρειες  για  την  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής 

καθορίζονται με αποφάσεις της.

17.  Η  επιτροπή  είναι  δυνατόν  να  πλαισιώνεται  μετά  από  σχετική 

απόφασή  της  και  από  ειδικό  προσωπικό,  που  έχει  γνώση  του 

αντικειμένου  της  σύμβασης.  Το  ειδικό  αυτό  προσωπικό   αποτελεί, 

εκφράζει  άποψη  πάνω  στα  ειδικά  επιστημονικά  θέματα,  χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η  συνολική  διάρκεια  της  προγραμματικής  σύμβασης  αφορά 
διάστημα από τον Μάϊο 2017 έως και τον Μάρτιο 2018.  

2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη 
απόφαση  της  Κοινής  Επιτροπής,  αν  αυτό  επιβάλλεται  από  το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, 
λόγω  ανάγκης  εκτέλεσης  συμπληρωματικών  εργασιών  δεν 
αναγνωρίζεται  χωρίς  έγγραφο  που  υπογράφεται  από  εκπροσώπους 
των  συμβαλλομένων  μερών  που  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι 
τα  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής,  τα  οποία  αποφασίζουν  σχετικά  με 
ομοφωνία.

2. Η  για  οποιαδήποτε  λόγο  ή  αιτία  η  μη  άσκηση  των  δικαιωμάτων  ή 
παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  ή 
ανοχή  καταστάσεων  αντίθετων  προς  την  προγραμματική  σύμβαση 
ή  καθυστέρηση  στη  λήψη  μέτρων  που  προβλέπει  η  σύμβαση  αυτή 
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από οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως 
παραίτηση  των  συμβαλλομένων  μερών,  από  δικαιώματα  ή 
απαλλαγή  από  υποχρεώσεις  τους  ή  αναγνώριση  δικαιωμάτων  στα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα 
συμβαλλόμενα  μέρη  και  προς  απόδειξή,  αφού  αναγνώστηκε  η 
σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη  σε ένα αντίτυπο, κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει 
από ένα αντίγραφο της παρούσας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α     Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 193.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ (ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

20.000,00 € 170.000,00 € 3.000,00 €
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α     ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 6 της Π.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:    Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Μελιτζάνας στο Λεωνίδιο

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:   Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Ντομάτας στη Κανδήλα 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής του Κρασιού στο Ζευγολατιό 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής του Ψαρά, της Θάλασσας και των Ναυτικών στον Τυρό

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Μελιού στα Πέρα Μέλανα Κυνουρίας 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Υποστήριξη της οργάνωσης δρώμενων στο Αρχαίο Θέατρο της Μεγαλόπολης ,στο

Θέατρο Παράλιου Άστρους  και στο Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  των 
δρώμενων

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Υποστήριξη της οργάνωσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού στα Λαγκάδια

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Σκόρδου στα Λιθοβούνια 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



 ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Πατάτας στο Νεοχώρι 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Υποστήριξη της οργάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου «Άνθη της Πέτρας» στα Λαγκάδια

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι  Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης 
της εκδήλωσης

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Κάστανου στην Καστάνιτσα

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής Κάστανου στα Άνω Δολιανά

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Υποστήριξη του 8ου Πανελλήνιου Χορωδιακού Θρησκευτικού Φεστιβάλ στον Μητροπολιτικό 

         Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 14: Υποστήριξη της οργάνωσης της Εθνικής Γιορτής για τη Μάχη του Βαλτετσίου στο Βαλτέτσι

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι  Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 15: Υποστήριξη του αθλητικού δρώμενου του Αγώνα Δρόμου «RUN THE THEATRE 2017»  

στη Μεγαλόπολη

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι  Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
εκδήλωσης

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης 
του δρώμενου

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 16: Υποστήριξη του αθλητικού δρώμενου του Γυμναστικού Συλλόγου 

                                                  Μεγαλόπολης-Λύκαια στη Μεγαλόπολη

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης 
του δρώμενου

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 17: Υποστήριξη της οργάνωσης των εκδηλώσεων «Πύρρια 2017» στη Γορτυνία

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



καλλιτεχνικής  επιμέλειας  των 
γιορτών

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 18: Υποστήριξη της οργάνωσης της Γιορτής «ΛΥΚΑΙΑ 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ 19: Υποστήριξη της οργάνωσης δρώμενων στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  των 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



δρώμενων

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 20: Υποστήριξη στην οργάνωση του 17ου  Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου 

                       για το 2017 στην Τρίπολη

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της  του 
συνεδρίου

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 21: Υποστήριξη του  Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motorcross στη Μεγαλόπολη

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης 
του αθλητικού δρώμενου

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 22:      Υποστήριξη στην επιμέλεια και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού προωθητικού 

                        υλικού πολιτιστικού περιεχομένου για τον Νομό Αρκαδίας

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις  προβολής  -  οργάνωσης 
της γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 23: Υποστήριξη στην οργάνωση της 17ης Έκθεσης Βιβλίου στην Τρίπολη

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
επιμέλειας της έκθεσης

ΥΠΟΕΡΓΟ 24: Υποστήριξη στην οργάνωση της Γιορτής Τσίπουρου στο Παλαιοχώρι 

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 25: Υποστήριξη στην οργάνωση της συναυλίας «ET IN ARCADIA EGO» στο Μαλλιαροπούλειο 

Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
συναυλίας

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 26: Υποστήριξη στην οργάνωση της Γιορτής Κτηνοτρόφων στο Παλαιοχώρι Νότιας Κυνουρίας

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 27   :       Υποστήριξη στην οργάνωση της Γιορτής του Αι Γιάννη του Ριγανά  στην Τρίπολη 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  της 
γιορτής

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2



ΥΠΟΕΡΓΟ 28: Υποστήριξη της οργάνωσης τυχόν έκτακτων σημαντικών εκδηλώσεων 

 

Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ

1. Δράσεις προβολής - οργάνωσης  και 
καλλιτεχνικής  επιμέλειας  των 
γιορτών

2. Παραγωγή προωθητικού υλικού.

ΑΔΑ: 7ΔΡΑΟΡΡΡ-ΟΦ2
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