
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   257/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  επηεμβπίος 2021, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

7417/23.09.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (σο αλαπιεξώηξηα ηνπ θ. 

Μπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  

Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 17 ο  : Δξειδίκεςζη ηηρ πίζηωζηρ διοπγάνωζηρ εκδηλώζεων και έγκπιζη ηων ηεσνικών 

πποδιαγπαθών αςηήρ 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέκαηο έβδομο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ από 23/9/2021 εηζήγεζε από ην γξαθείν Γεκάξρνπ ε νπνία αλαθέξεη: 

 

΄΄ας γλφρίδοσκε όηη ο Γήκος ζηα πιαίζηα ηφλ ποιηηηζηηθώλ ηοσ εθδειώζεφλ ζα πραγκαηοποηήζεη ηης 

θάηφζη εθδειώζεης θαη ζα πρέπεη λα προβεί ζηελ υήθηζε ηφλ ζτεηηθώλ ηοσ πηζηώζεφλ ποσ 

απαηηούληαη γηα ηελ πραγκαηοποίεζε ηοσς, φς θαηφηέρφ: 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ΄΄Ητεηηθή θαη θφηηζηηθή προζθορά γηα ηελ ετεηηθή θαη θφηηζηηθή θάισυε ηφλ 
θάηφζη εθδειώζεφλ: 

 
 Θεαηρηθή παράζηαζε ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ζηο αλοητηό ζεαηράθη ηες Ποσιίηζας ηο άββαηο 

9 Οθηφβρίοσ 2021. 
Γηα ηελ αλφηέρφ εθδήιφζε ζα τρεηαζηούλ ηα θάηφζη: 

 
1. Φεθηαθή θνλζόια ήρνπ 32 θαλαιηώλ µε ηα παξειθόµελα ηεο 
2. Ηρεηηθό ζύζηεκα 8.000watt κε όια ηα παξειθόκελα (βάζεηο, θαιώδηα, παξνρέο) 
3. 14 αζύξκαηα κηθξόθσλα πέηνπ, 2 αζύξκαηα ρεηξόο, 4 ηύπνπ gun 

4. 12 θώηα ζεαηξηθά 200watt , 10 led par 18x10 watt , παξειθόκελα απηώλ, ηδίληα θαη 10 κέηξα ηξάζζαο γηα 
ηελ αλάξηεζε απηώλ 

ΑΔΑ: Ω2ΩΖΩ9Π-6ΔΜ



 
 

 Παροσζηάζεης βηβιίφλ ποσ ζα πραγκαηοποηεζούλ: α) Σεηάρηε 13 Οθηφβρίοσ ζηελ παραιία 
Βραταηίοσ κε κηθρό θαιιηηετληθό πρόγρακκα θαη β) Παραζθεσή 15 Οθηφβρίοσ ζηελ αίζοσζα 

ποιηηηζηηθώλ εθδειώζεφλ ηοσ ΝΠΓΓ ΄΄ΑΝΔΛΙΞΗ΄΄ ζηο Βρατάηη 
Γηα ηης αλφηέρφ εθδειώζεης ζα τρεηαζηούλ ηα θάηφζη: 
  

 
1. 1 ςεθηαθή θνλζόια ήρνπ µε όια ηα παξειθόµελα ηεο 
2. Σδίληα θαη 12 κέηξα ηξάζζαο γηα ηελ αλάξηεζε 12 ζεαηξηθώλ θσηηζηηθώλ 200watt led, 4 θηλνύκελσλ 

θεθαιώλ 7r θαη ερεηηθνύ ζπζηήκαηνο line array 10.000watt 

3. Δμέδξα 10Υ10 κε όια ηα παξειθόκελά ηεο 
4. 4 αζύξκαηα ρεηξόο θαη 4 αζύξκαηα θεθαιήο 
5. Αλαιόγην plexiglass  όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί raiser 2X2 
6. Παξνρέο, πίλαθεο, βάζεηο θαισδηώζεηο, παξειθόκελα 

 
 

Σειηθό ύλοιο κε ΦΠΑ 5.000,00€ 
ΚΑΔ 15.6471.01 

 
Γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο 

 
                     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΟΤΡΗ 

  

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηα κέιε, όηη  γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο 

δηνξγάλσζεο εθδήισζεο, (πεξίπη.ε παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 

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

αξκνδηόηεηα εμεηδίθεπζεο πηζηώζεσλ αζθείηαη, από 31.08.2019 (εκεξ. έλαξμεο ηζρύνο ηνπ 

Ν.4625/19), από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αληί ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαιεί ηα κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1.- Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ 

ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4674/2020 . 

2.- Δξειδικεύει   πίζησζε 5.000,00€  από ηνλ ΚΑ.Δ. εμόδσλ15.6471.01  (ΠΔΓ Πεινπνλλήζνπ) ηνπ 

ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ αλσηέξσ εθδειώζεσλ όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη  ζην εηζεγεηηθό . 

 

 
  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 257/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ  

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-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: Ω2ΩΖΩ9Π-6ΔΜ



 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΩΖΩ9Π-6ΔΜ
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