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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο πρακηικό ηης 2ης / 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 ζσνεδρίαζης
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής
ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας
Αριθμός Απόθαζης:

6/2020

ΘΔΜΑ : Γνφμοδόηηζη επί ηης αριθ. 1/2020 Απόθαζης ηης Κοινόηηηας
Βέλοσ με θέμα : «Ανάκληζη ηης 2/2019 απόθαζης ηοσ Κοινοηικού σμβοσλίοσ
Βέλοσ και λήυη ηροποποιηηικής απόθαζης ζτεηικά με ηη διαδικαζία ανάθεζης
πανηγσριών ζηην Κοινόηηηα Βέλοσ».
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23η ηνπ κελόο Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020
εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 11.30 π.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ
Γήκνπ έπεηηα από ηελ αξηζ. 2309/19.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλωζηνπνηήζεθε
ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ
παξόληα πέληε (5), ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παρόνηες
1.
2.
3.
4.
5.

Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)
Ράπηεο Θεόδωξνο
Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
Θαιιίξε Καξία
Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο

Απόνηες
ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο
Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο

Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ γλσκνδόηεζε
επί ηεο αξηζ. 1/2020 Απόθαζεο ηεο Κνηλόηεηαο Βέινπ κε ζέκα : «Αλάθιεζε ηεο 2/2019 απόθαζεο ηνπ
Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Βέινπ θαη ιήςε ηξνπνπνηεηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
παλεγπξηώλ ζηελ Κνηλόηεηα Βέινπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηεο
Κνηλόηεηαο Βέινπ, κε ηελ νπνία ην Σπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο απνθάζηζε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ
παλεγπξηώλ ζην Βέιν σο θάησζη :
Πξνεγνύληαη κε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ παλεγπξηώλ θαη ζηηο δύν Πιαηείαο (Αγ.
Μαξίλαο- Αγίνπ Φαλνπξίνπ) νη ηδηνθηήηεο Καηαζηεκάησλ Υγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ
πξνβνιή ζε απηέο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη κε ηίκεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 268/11 ΑΓΣ (6 επξώ /
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η.κ.). Τα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ θαζνξίδεη ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο
εληόο 10 εκεξώλ από ηελ αλάζεζε είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Όηαλ ην αίηεκα ηεο δηνξγάλσζεο γίλεηαη από Αζιεηηθά- Πνιηηηζηηθά Σσκαηεία- Σπιιόγνπο, ε απεπζείαο
παξαρώξεζε από ην Γήκν ζα πξνεγείηαη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζα γίλεηαη
δσξεάλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Δπίζεο ηα παλεγύξηα ζα κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη θαη ζε ρώξνπο θνηλόρξεζηνπο πνπ ζα νξίδνληαη από
ην Γήκν κε ηα αλάινγα η.κ. πνπ απαηηνύληαη ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί ζεηηθά σο πξνο ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ παλεγπξηώλ ζην Βέιν σο θάησζη :
Πξνεγνύληαη κε απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ παλεγπξηώλ θαη ζηηο δύν Πιαηείαο (Αγ.
Μαξίλαο- Αγίνπ Φαλνπξίνπ) νη ηδηνθηήηεο Καηαζηεκάησλ Υγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ
πξνβνιή ζε απηέο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη κε ηίκεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 268/11 ΑΓΣ (6 επξώ /
η.κ.). Τα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ θαζνξίδεη ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο
εληόο 10 εκεξώλ από ηελ αλάζεζε είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Όηαλ ην αίηεκα ηεο δηνξγάλσζεο γίλεηαη από Αζιεηηθά- Πνιηηηζηηθά Σσκαηεία- Σπιιόγνπο, ε απεπζείαο
παξαρώξεζε από ην Γήκν ζα πξνεγείηαη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζα γίλεηαη
δσξεάλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Δπίζεο ηα παλεγύξηα ζα κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη θαη ζε ρώξνπο θνηλόρξεζηνπο πνπ ζα νξίδνληαη από
ην Γήκν κε ηα αλάινγα η.κ. πνπ απαηηνύληαη ύζηεξα από πξόηαζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 6/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Σα Κέιε

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ
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