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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 48/22 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   353/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 22α Γεκεμβπίος 2020, ημέπα  Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10693/17.12.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη 

απόληεο νη θ.θ.  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο : Πεπί εξειδίκεςζηρ πιζηώζεων πολιηιζηικών εκδηλώζεων. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  αλαθέξεη ζηα κέιε  

ηεο Ο.Δ. , όηη από 31.08.2019 (εκεξ. έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4625/19) ε αξκνδηόηεηα εξειδίκεςζηρ  

πιζηώζεων, όπνπ απαηηείηαη, αζθείηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αληί ηνπ Γεκνηηθνύ  

Σπκβνπιίνπ.  (πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ  

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ .4625/19). 

  Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο : «….. πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη 

απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ 

εμεηδίθεπζεο.» 

2. Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 

«Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε 

αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο 

απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 

πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πξνεγείηαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή 

ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην 

αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.» 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
ΑΔΑ: 6ΛΣΜΩ9Π-ΣΗ5



   Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

αο γλσξίδνπκε όηη ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ ηνπ εθδειώζεσλ γηα ηηο εθδειώζεηο ησλ 
απνθξηώλ,   ζα πξαγκαηνπνηήζεη απνθξηάηηθν ζηνιηζκό ζηηο θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ νπνίν  ζα πξέπεη 
λα πξνβεί ζηελ ςήθηζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ.  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : <<Έμνδα πνιηηηζηηθώλ θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ>> 
 
 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
10 Καρναβαλικοί Μπάζηακες (θιγούρες)  ύυοσς 2 έφς 3 μέηρα  
 
ΣΙΜΗ: 500€ έθαζηνο Υ 10 = 5.000,00  € (ζηην ηιμή δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α) 
 
20 Μάζκες Βενεηζάνικες ύυοσς 1 μέηροσ 
 
ΣΙΜΗ: 100€ έθαζηε Υ 20= 2.000,00€  (ζηην ηιμή δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α) 
 
200 μέηρα κρεμαζηές διακοζμηηικές κορδέλες (πολύτρφμες εναέριες)  
 
ΣΙΜΗ: 5 € αλά κέηξν Υ 200κέηξα = 1000,00 € (ζηην ηιμή δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α) 
 
Σειηθό ύλνιν 8.000,00€ Υ 24% ΦΠΑ(1920,00€)= 9.920,00€ 
 

       Γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο 
    ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΟΤΡΗ  

 

   Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο ησλ εθδειώζεσλ θαη ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.  

   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο θαη κεηά από 

ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

    Α΄.  Ψεθίδεη  πίζησζε 9.920,00€  ζε βάξνο  ηνπ Θ.Α.Δ  15.6471.01 «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ- 

θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο»   ηξέρνληνο πξνϋ/ζκνύ , όπνπ ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε πίζησζε 10.000,00€ θαη εγθξίλεη  ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο 

απνθξηάηηθνπ ζηνιηζκνύ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ ησλ 

απνθξηώλ. 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 353/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

      

                                                          Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: 6ΛΣΜΩ9Π-ΣΗ5
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