
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 37/05 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   276/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

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

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η  Οκηωβπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Ανηιπποέδπος ηεο κε αξ. πξση. 

7647/30.09.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, 

β]δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο  θαη απόληεο νη : 

α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Δξειδίκεςζη ηηρ πίζηωζηρ διοπγάνωζηρ δύο πολιηιζηικών εκδηλώζεων και 
έγκπιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών αςηών. 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο   ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο 

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ανωηέπω ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ από 03/10/2022 εηζήγεζε από ην γξαθείν Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη: 

 
 

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 ηνπ πηζηώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο, σο θαησηέξσ: 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
 

Α. OPEN DAY «ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ» 

ΑΔΑ: 6ΘΨΝΩ9Π-9Χ7



Γηνξγάλσζε Κνπζηθήο Γηνξηήο γηα παηδηά  & ελήιηθεο κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζή ηνπο ζηελ κνπζηθή θαη ηελ 
εθκάζεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θηιαξκνληθή κπάληα. 
Ζκεξνκελία: Θπξηαθή 23 Οθησβξίνπ 2022 από ώξα 11:00 ην πξσί έσο 15:00 ην απόγεπκα ζην ΘΑΠΖ 
Εεπγνιαηηνύ  θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ΄΄Πλεπκαηηθή ηέγε΄΄ Εεπγνιαηηνύ. 
Πξόγξακκα: 

11.00 Έλαξμε – Υαηξεηηζκόο από ηνλ Γήκαξρν  

11.10 Παξνπζίαζε ηεο Κπαληίλαο  

11.20 Παξνπζίαζε Κνπζηθώλ πλόισλ – Brass Quintet  

11.30 Παξνπζίαζε Κνπζηθώλ πλόισλ – Sax-Quare  

11.40 Παξνπζίαζε ζύλζεζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ 

12.00 Παξνπζίαζε Κνπζηθώλ Οξγάλσλ – Βαξύηνλα Πλεπζηά (ηξνκπόλη, επθώλην, ηνύκπα) 

12.10 Παξνπζίαζε Θιαξηλέηνπ, αμνθώλνπ θαη Φιάνπηνπ  

12.20 Παξνπζίαζε Θόξλνπ 

12.30 Γνθηκαζηηθό Κάζεκα Πξνπαηδείαο  

12.40 Παξνπζίαζε Σξνκπέηαο 

12.50 Παξνπζίαζε Θιαζζηθώλ Θξνπζηώλ θαη Ληξακο   

13.00 πλαπιία κνπζηθήο δσκαηίνπ κε θαζεγεηέο κνπζηθήο   

13.30 – 15.00 πλνκηιία κε ηνπο θαζεγεηέο 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ παξνρή ησλ θαησηέξσ: 
1. Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή εγθαηάζηαζε ζηηο αίζνπζεο ηεο Πλεπκαηηθήο ηέγεο Εεπγνιαηηνύ θαη ηνπ ΘΑΠΖ 
Εεπγνιαηηνύ 
2. Κηθξό catering θεξάζκαηα θαισζνξίζκαηνο γηα ην θνηλό 
3. Υξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ θηιαξκνληθήο 
4. Δίδε πγηεηλήο θαη απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ 
 
Β. ΠΑΡΔΛΑΗ 28ης Οκηωβρίοσ 2022 
πκκεηνρή θηιαξκνληθήο κπάληαο ζηελ παξέιαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2022 ζην Εεπγνιαηηό.  
H δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλεη : 
1. Ακνηβή θηιαξκνληθήο κπάληαο  

2. Δίδε πγηεηλήο θαη απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ 

3. Δίδε ρσξνζέηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θηιαξκνληθήο κπάληαο 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ και για ηις δύο προηεινόμενες εκδηλώζεις 4.960,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ 
ΦΠΑ 24%. 

Α/Α ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 OPEN DAY 2000,00 

2 ΠΑΡΔΙΑΖ 28εο ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2.000,00 

 ΤΝΟΛΟ 4.000,00 

 ΦΠΑ 24% 960,00 

 ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.960,00 

   

 
      Η αρμόδια σπάλληλος 

Αικαηερίνη Μαζούρη 
 

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

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

ΑΔΑ: 6ΘΨΝΩ9Π-9Χ7



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 : 276/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΘΨΝΩ9Π-9Χ7
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