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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 9/16 Καπηίος 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 60/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,
σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16η Καπηίος 2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1710/12.03.2021 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, β]
Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο θαη απφληεο νη : α]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Θέμα 3ο : Πεπί ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ και Αλληλεγγύηρ
για ηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηον άξονα Πποηεπαιόηηηαρ «Παιδεία,
Πολιηιζμόρ, Σοςπιζμόρ και Αθληηιζμόρ» ΚΔ ΣΗΣΙΟ:« Δλλάδα 1821 - Δλλάδα 2021».
Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην ηπίηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ
κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ».
ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «Παιδεία, Πολιηιζμός, Σοσριζμός και Αθληηιζμός»
ΜΔ ΣΙΣΛΟ:« Δλλάδα 1821 - Δλλάδα 2021»
Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ ςποβάλει αίηηζη σπημαηοδόηηζηρ ζηη ππόζκληζη ΑΤ14 με ηίηλο «Γημιοςπγία εικονικού μοςζείος
για ηο Γήμο Βέλος Βόσαρ και ηην εςπύηεπη πεπιοσή, για ηη ζςμβολή ηηρ Κοπινθιακήρ ζηαθίδαρ ζηην Δλληνική
Δπανάζηαζη ηος 1821», η οποία αποηελείηαι από ηη παπακάηυ δπάζη.
Τη Γημιοςπγία τηθιακού μοςζείος ζηαθίδαρ, με ζηόσεςζη ζηο πόλο και ηην καλλιέπγειά ηηρ ζηαθίδαρ καηά ηον 19ο αιώνα,
και ηην πεπίοδο ηηρ Δπανάζηαζηρ. Το ζςγκεκπιμένο πεπιεσόμενο θα εκηείνεηαι σπονικά και υρ ηιρ απσέρ ηος 20ος αιώνα.
Με λίγα λόγια θα δημιοςπγηθεί μια ηπιζδιάζηαηη παποςζίαζη για ηην καλλιέπγεια, ηην επεξεπγαζία, ηην ηςποποίηζη και ηην
μεηαθοπά ηηρ ζηαθίδαρ όπος ο σπήζηηρ θα μποπεί να πεπιηγηθεί ζηον εικονικό σώπο ελεύθεπα. Για ηιρ ανάγκερ ηηρ
εθαπμογήρ θα γίνει ζάπυζη ανηικειμένυν με πεαλιζηικέρ ςθέρ. Ο ζςνολικόρ πποςπολογιζμόρ ηηρ ππόηαζηρ ανέπσεηαι ζε
74.400,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ24%.
Η ζςνολική ππόηαζη θα αποηελείηαι από ηπία κύπια ςποέπγα ηα οποία θα ζςνάδοςν ζηην εκπλήπυζη ηυν ζηόσυν ηος
ζςγκεκπιμένος άξονα πποηεπαιόηηηαρ ηος Ππογπάμμαηορ Τπίηζη.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ
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ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. θβ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα
ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ,
πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά απφ δηαινγηθή
ζπδήηεζε φπσο εηδηθφηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
-

Αποδέσεηαι ηνπο φξνπο

Αλάπηπμεο

θαη

Αιιειεγγχεο

θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο
γηα

ηελ

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα

«ΑΝΣΩΝΗ

ΣΡΙΣΗ»,

ζηνλ

άμνλα

πξνηεξαηφηεηαο : «Παιδεία, Πολιηιζμόρ, Σοςπιζμόρ και Αθληηιζμόρ» με ηίηλο :« Δλλάδα 1821 Δλλάδα 2021» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξάμε : «Γημιοςπγία εικονικού μοςζείος για ηο Γήμο
Βέλος Βόσαρ

και ηην εςπύηεπη πεπιοσή, για ηη ζςμβολή ηηρ Θοπινθιακήρ ζηαθίδαρ ζηην

Δλληνική Δπανάζηαζη ηος 1821» θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ κνπζείνπ
ζηαθίδαο, κε ζηφρεπζε ζην ξφιν θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζηαθίδαο θαηά ηνλ 19ν αηψλα, θαη ηελ πεξίνδν
ηεο Δπαλάζηαζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζα εθηείλεηαη ρξνληθά θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζε 74.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ24%.
Η ζπλνιηθή πξφηαζε ζα απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ππνέξγα ηα νπνία ζα ζπλάδνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αληψλεο Σξίηζεο.
Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 60/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο 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

