
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 10/27 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   60/2020. 

  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 27η Απριλίοσ 2020, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2817/23.04.2020  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. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 6 (ν θ. Βνπδνύξεο Ν. δελ  

         απάληεζε ζηηο θιήζεηο), έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο Αζαλάζηνο  

          

Θέμα 4ο : Έγκριζη Σετνικών Προδιαγραθών Τπηρεζιών και Προμηθειών ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- 
Βότας οικ. έηοσς 2020. 

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

ησλ κειώλ, ηα θάησζη  : 

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν Τπθρεςιϊν και Προμθκειϊν του Διμου Βζλου – Βόχασ οικ. ζτουσ 2020. 

 

Ε  Ι    Η  Γ  Η    Η 

 

  Κατά τθν προςεχι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου – Βόχασ  και αφοφ λάβετε υπ’ όψθ ςασ 

τθν παρ. η του άρκρου 95 του Ν. 4674/2020 το οποίο αναφζρει: 

Οι μελζτεσ υπθρεςιϊν και τα τεφχθ προμθκειϊν (περιγραφι, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων και τεχνικζσ προδιαγραφζσ), 

για τθν εκτζλεςθ των οποίων τεχνικζσ γνϊςεισ ι τεχνικι εμπειρία, μπορεί να ςυντάςςονται από υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ που 

διαχειρίηεται τθν πίςτωςθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και να κεωροφνται από τον Προϊςτάμενο τθσ αντίςτοιχθσ 

κατά περίπτωςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου, τθρουμζνων κατά τα λοιπά των ιςχυουςϊν διατάξεων. Η επίβλεψθ, θ 

παρακολοφκθςθ και θ εποπτεία των ανωτζρω ςυμβάςεων γίνεται από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ  υπθρεςίεσ του Διμου, με 

ανάλογθ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων. Για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ και προμικειεσ, εφόςον θ δαπάνθ τουσ δεν 
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υπερβαίνει το ποςό του οποίου γίνεται θ απευκείασ ανάκεςθ, θ ανάκεςθ γίνεται με βάςθ τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ, τθν 

περιγραφι τθσ υπθρεςίασ, τθν περιγραφι τθσ προμικειασ και τα τυχόν λοιπά ςτοιχεία, τα οποία περιζχονται ςε ςχετικι 

απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία υποκακιςτά τθ μελζτθ και τα ανωτζρω τεφχθ. 

Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε για τθν ζγκριςθ των  τεχνικϊν προδιαγραφϊν των παρακάτω εργαςιϊν, 

προμθκειϊν του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.  

A/A Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 02.20.6279.01 

Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 
διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βζλου 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2020 - ΑΕ 055) 

24.800,00 

Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων 
ςτισ Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ  
τθσ  Δ.Ε. Βζλου, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου ζτουσ 2020 

2 02.20.6279.02 

Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 
διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βόχασ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2020 - ΑΕ 055 9.200,00€ + Ι.Π. 
15.000,00€) 

24.200,00 

Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων 
ςτισ Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ 
τθσ Δ.Ε. Βόχασ, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου ζτουσ 2020 

3 02.45.6262.01 
Κακαριςμόσ & υντιρθςθ εξωτερικϊν 
χϊρων νεκροταφείων Δ.Ε. Βόχασ - Ι.Π. 

24.600,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - 
κακαριςμοφ και απομάκρυνςθσ 
μπαηϊν κ.λπ.  των εξωτερικϊν χϊρων 
των Νεκροταφείων ςτισ Σοπικζσ και 
Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ, 
ςτθν διάρκεια του ζτουσ 2020 

4 02.45.6262.03 
Κακαριςμόσ & υντιρθςθ εξωτερικϊν 
χϊρων νεκροταφείων Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π. 

24.600,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - 
κακαριςμοφ και απομάκρυνςθσ 
μπαηϊν κ.λπ.  των εξωτερικϊν χϊρων 
των Νεκροταφείων ςτισ Σοπικζσ και 
Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Βζλου, 
ςτθν διάρκεια του ζτουσ 2020 

5 02.35.6262.01 

 
 
 
 
υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βζλου - Ι.Π. 
 

 
 
 
 

20.000,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και 
κακαριςμοφ ξυλωδϊν φυτϊν,  βάτων 
κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, 
νθςίδων, 
κλπ, κακϊσ και εργαςίεσ 
κλαδζματοσ και κοπισ ψθλϊν 
δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βζλου, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2020. 

6 02.35.6262.02 

 
 
 
 
υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βόχασ - Ι.Π. 
 

 
 
 
 

24.800,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και 
κακαριςμοφ ξυλωδϊν φυτϊν,  βάτων 
κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, 
νθςίδων, 
κλπ, κακϊσ και εργαςίεσ 
κλαδζματοσ και κοπισ ψθλϊν 
δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βζλου, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2020. 

7 02.20.6279.01 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
θλεκτροφωτιςμοφ Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π. 
 

24.800,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ του θλεκτροφωτιςμοφ ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ 
Δ.Ε. Βζλου ςτθ διάρκεια του ζτουσ 
2020 

8 02.20.6279.02 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 
θλεκτροφωτιςμοφ Δ.Ε. Βόχασ - Ι.Π. 
 

24.800,00 

Θα γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ του θλεκτροφωτιςμοφ ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ 
Δ.Ε. Βόχασ ςτθ διάρκεια του ζτουσ 
2020 
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9 
02.30.6266.01 

 

Δαπάνεσ ςυνδρομισ- αναβάκμιςθσ- 
ςυντιρθςθσ εφαρμογισ λογιςμικϊν 
προγραμμάτων & GPS 3.348,00 

Ετιςια ςυμβόλαια υποςτιριξθσ 
προγραμμάτων τεχνικισ υπθρεςίασ  

 

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο αλαιπηηθά αλαθέξεη ζηα κέιε όηη γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο- πξνκήζεηεο  

έρνπλ ζπληαρζεί νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο θαη 

όπσο ζπλνδεύνπλ ηα θάησζη Πξσηνγελή αηηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗΣ . 

 

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    KATA ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη Π. Αθαν.) 

 

  Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ πξνκεζεηώλ- εξγαζηώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 

2020, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 

4674/2020 θαη νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο, όπσο θαησηέξσ :  

1 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων 

Δ.Ε. Βζλου (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 2020 - ΑΕ 

055) 

Οη από 21/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο θαη ζεσξήζεθαλ από ηε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο 

2 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων 

Δ.Ε. Βόχασ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 2020 - ΑΕ 

055 9.200,00€ + Ι.Π. 15.000,00€) 

Οη από 21/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο θαη ζεσξήζεθαλ από ηε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο 

3 Κακαριςμόσ & υντιρθςθ εξωτερικϊν χϊρων 

νεκροταφείων Δ.Ε. Βόχασ - Ι.Π. 

Οη από 24/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο θαη ζεσξήζεθαλ από ηε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο 

4 Κακαριςμόσ & υντιρθςθ εξωτερικϊν χϊρων 

νεκροταφείων Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π. 

Οη από 24/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο θαη ζεσξήζεθαλ από ηε Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο 

5 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.3/20 

κειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 

6 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. Βόχασ - Ι.Π. 
 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.3/20 

κειέηεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 

7 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτροφωτιςμοφ 
Δ.Ε. Βζλου - Ι.Π. 
 

Οη από 6/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Μειεηώλ & 
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Δπηβι.Τερλ. Έξγσλ θαη ζεσξήζεθαλ από ηε 

Γ/λζε Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο 

8 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτροφωτιςμοφ 
Δ.Ε. Βόχασ - Ι.Π. 
 

Οη από 3/04/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ην Τκήκα Μειεηώλ & 

Δπηβι.Τερλ. Έξγσλ θαη ζεσξήζεθαλ από ηε 

Γ/λζε Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο 

9 Δαπάνεσ ςυνδρομισ- αναβάκμιςθσ- ςυντιρθςθσ 
εφαρμογισ λογιςμικϊν προγραμμάτων & GPS 

Οη από 30/03/2020 Τερ.Πξνδηαγξαθέο όπσο 

ζπληάρζεθαλ από  ηε Γ/λζε Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 60/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης  Αθανάζιος    

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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