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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 25/28 ΗΟΤΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 149/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 28η Ηοσλίοσ 2020, ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5750/24.07.2020 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.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο Πξφεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεψξγηνο, θαη απφληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνχξεο Νηθφιανο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Θέμα 2ο : Έγκριζη ηετνικών προδιαγραθών προμηθειών και σπηρεζιών ηοσ Γήμοσ οικ. έηοσς
2020.
Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην δεύηερο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ
κειψλ ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4674/2020 ην νπνίν αλαθέξεη:
Οη κειέηεο ππεξεζηψλ θαη ηα ηεχρε πξνκεζεηψλ (πεξηγξαθή, ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ θαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία, κπνξεί λα
ζπληάζζνληαη απφ ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο ππεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ, ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Η επίβιεςε, ε παξαθνινχζεζε θαη
ε επνπηεία ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ γίλεηαη απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κε
αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο, εθφζνλ ε
δαπάλε ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε, ε αλάζεζε γίλεηαη κε
βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη
ηα ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία
ππνθαζηζηά ηε κειέηε θαη ηα αλσηέξσ ηεχρε.
Σηηο ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψλεη ηα κέιε φηη ν Γήκνο πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη
εξγαζίεο:
A/A

Κ.Α.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΟΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

1

02.63.6264.04

«Εργαςίεσ ςυντήρηςησ υδρευτικών
γεωτρήςεων Δ.Ε. Βζλου (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ 055)»»

17.197,56€

Θα γίνουν εργαςίεσ καθαριςμοφ των
γεωτρήςεων και των περιβαλλόντων
χώρων

ΑΔΑ: ΨΖΜ8Ω9Π-ΩΚΑ

2

02.63.6264.03

«Εργαςίεσ ςυντήρηςησ υδρευτικών
γεωτρήςεων Δ.Ε. Βόχασ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ 055)»»

24.800,00€

Θα γίνουν εργαςίεσ καθαριςμοφ των
γεωτρήςεων και των περιβαλλόντων
χώρων

3

02.25.6262.03

«Συντήρηςη αντλιοςταςίων Δ.Ε.
Βζλου»»

24.800,00€

Θα γίνει ζλεγχοσ και ςυντήρηςη των
αντλητικών ςυγκροτημάτων των
Κοινοτήτων τησ Δ.Ε. Βζλου

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο αλαιπηηθά αλαθέξεη ζηα κέιε φηη γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο έρνπλ
ζπληαρζεί νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη φπσο
ζπλνδεχνπλ ηα Πξσηνγελή αηηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗΣ .
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπσο απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020,
ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4674/2020 θαη νη
νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, φπσο θαησηέξσ :
A/A
1

2

3

Κ.Α.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΟΟ

02.63.6264.04

«Εργαςίεσ ςυντήρηςησ υδρευτικών
γεωτρήςεων Δ.Ε. Βζλου (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ 055)»»

02.63.6264.03

«Εργαςίεσ ςυντήρηςησ υδρευτικών
γεωτρήςεων Δ.Ε. Βόχασ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ 055)»»

02.25.6262.03

«Συντήρηςη αντλιοςταςίων Δ.Ε.
Βζλου»»

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

17.197,56€

Οη απφ 25.05.2020 Τερλ.
Πξνδηαγξαθέο φπσο ζπληάρζεθαλ απφ
ην Τκήκα Μειεηψλ & Δπηβιέςεσλ
έξγσλ θαη ζεσξήζεθαλ απφ ηε Γ/λζε

24.800,00€

Οη απφ 25.05.2020 Τερλ.
Πξνδηαγξαθέο φπσο ζπληάρζεθαλ απφ
ην Τκήκα Μειεηψλ & Δπηβιέςεσλ
έξγσλ θαη ζεσξήζεθαλ απφ ηε Γ/λζε

24.800,00€

Οη απφ 25.05.2020 Τερλ.
Πξνδηαγξαθέο φπσο ζπληάρζεθαλ απφ
ην Τκήκα Μειεηψλ & Δπηβιέςεσλ
έξγσλ θαη ζεσξήζεθαλ απφ ηε Γ/λζε

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 149/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδης Βαζίλειος
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Γαληβίγκας Γεώργιος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάρης Γημήηριος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

