
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 28/20 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   207/2022. 

  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) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 20η  Ηοςλίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε 

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

5240/15.07.2022  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 ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη 

απόληεο : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Δξειδίκεςζη ηηρ πίζηωζηρ διοπγάνωζηρ δύο πολιηιζηικών εκδηλώζεων και 
έγκπιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών αςηών. 
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαπηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ από 15/07/2022 εηζήγεζε από ην γξαθείν Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Ημερομηνία 15-07-2022 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ 
Γραθείο Γημάρτοσ 
Πληροθορίες: Μαζούρη Αικαηερίνη 
Σηλέθφνο: 2741360520                                                          
 
            Προς 
       Γιεύθσνζη Οικονομικών Τπηρεζιών Γήμοσ 
      Σμήμα Πρ/ζμού, Λογιζηηρίοσ & Προμηθειών 
              
αο γλσξίδνπκε όηη ν Γήκνο ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ ηνπ εθδειώζεσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θάησζη 

εθδειώζεηο θαη ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ςήθηζε ησλ ζρεηηθώλ  πηζηώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο, σο θαησηέξσ: 

CPV : 79952100-3 

K.A. 15.6471.01 «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ-θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ» 

Πνζό :5.000€ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
 

1. ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : «Mοσζική βραδιά με 6 μελη λαχκη ορτήζηρα ΄΄ΓΟΡΓΙΟ ΓΔΜΟ», 
ητηηική και θφηιζηική κάλσυη από ηην  ορτήζηρα. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΑΩΩ9Π-Π0Χ



Πέκπηε 28 Ινπιίνπ 2022, πιαηεία Βνρατθνύ θαη ώξα 9.00 κ.κ., κνπζηθή βξαδηά κε ηελ ιατθε νξρήζηξα ηνπ 
Γόξδηνπ Γεζκνύ  
 
ύλνιν γηα ηηο ακνηβέο ηεο νξρήζηξαο θαη γηα ηελ ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε  
2.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 
ΦΠΑ 24% 480,00 € 
Σειηθό ζύλνιν κε ΦΠΑ: 2.480,00€ 
 
 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
 

2. ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : «Mοσζική βραδιά με 6 μελη λαχκη ορτήζηρα ηης Ιφάννας Κακοσριώηη», 
ητηηική και θφηιζηική κάλσυη από ηην ορτήζηρα. 

 
Γεπηέξα 1ε Απγνύζηνπ 2022, πιαηεία Διεπζεξίαο ζην Βέιν  θαη ώξα 9.00 κ.κ., κνπζηθή βξαδηά κε ηελ ιατθή 
νξρήζηξα ηεο Ισάλλαο Καθνπξηώηε  
 
ύλνιν γηα ηηο ακνηβέο ηεο νξρήζηξαο θαη γηα ηελ ερεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε  
2.000,00€  
2.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ. 
ΦΠΑ 24% 480,00 € 
Σειηθό ζύλνιν κε ΦΠΑ: 2.480,00€ 
 

 
ύλνιν ησλ δύν εθδειώζεσλ ρσξίο ΦΠΑ 4.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 960,00 € 
Σειηθό ζύλνιν κε ΦΠΑ 4.960,00€ 

 
       Γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο 

 
   ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΟΤΡΗ  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο  

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Δξειδικεύει    ηελ πίζησζε ησλ 4.960,00€ γηα ηε δηνξγάλσζε  ησλ αλσηέξσ εθδειώζεσλ ηνπ  

Γήκνπ, από ηνλ ΚΑ 15.6471.01 «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ-θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ», ηνπ 

ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, κε ζπλνιηθά εγγεγξακκέλε 

πίζησζε 5.000,00  ,όπσο απηή αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθό θαη εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4674/2020 θαη νη νπνίεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 207/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: 6ΧΑΩΩ9Π-Π0Χ
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