
                         

 

Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

 

 

                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 17/ 30 Νοεµβρίου 2020  συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 68/2020 

Περίληψη: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιών και 

Προµηθειών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, µετά την 

1
η
 αναµόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισµού. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 30
η
 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. ∆αληβίγκα Γεωργίου, 

ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 458/25-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 παρ.5 

του ν.3852/2010. Επίσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της 

δηµοτικής κοινότητας Βραχατίου. 

   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε η νόµιµη απαρτία. 

Παρόντες                                                                              Απόντες 

1. ∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος          1) Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2. Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος                                     

3. Καλλίρη Μαρία, µέλος  

4. Κορωναίος Παρασκευάς, µέλος, 

5. Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

6. Μπούρας Νικόλος, Αντιπρόεδρος                   

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η Σαρρή Αργυρώ, υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας Ν.Κορινθίας 

για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 2
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής: 

Σύµφωνα µε την παρ. ζ του άρθρου 95 του Ν. 4674/2020 , οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη 

προµηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των 

οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της 

υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από 

τον Προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, τηρουµένων κατά τα 

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και η εποπτεία των ανωτέρω 

συµβάσεων γίνεται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες  υπηρεσίες του ∆ήµου, µε ανάλογη εφαρµογή των 

σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει 
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το ποσό µέχρι του οποίου γίνεται η απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν 

λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 

υποκαθιστά τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.  

Μετά την 1
η
 αναµόρφωση του τρέχοντος πρ/σµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας που 

εγκρίθηκε µε την αρ. 226/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου 

Βέλου-Βόχας (Α∆Α: 60Φ3Ω9Π-2ΩΛ) και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. 193847/12-11-2020 απόφαση του 

Συντονιστή Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι. (Α∆Α: 6ΦΑΥΟΡ1Φ-Η1Τ), ενισχύθηκαν αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις 

του προϋπολογισµού και εγγράφηκαν νέες σε νέους Κ.Α., για την εκτέλεση προµηθειών και εργασιών. 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το διοικητικό συµβούλιο να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω 

εργασιών και προµηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν.4674/2020: 

 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 02.30.7135.01 Προµήθεια κικλιδωµάτων 7.500,00 

Θα γίνει προµήθεια κικλιδωµάτων για 

τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

2 02.30.7135.02 Προµήθεια ραµπών ΑΜΕΑ 7.500,00 

Θα γίνει προµήθεια ραµπών 

πρόσβασης στην θάλασσα και 

παγκακιών για την εξυπηρέτηση  

ΑΜΕΑ  

 

3 

02.35.6692.02 Προµήθεια σπόρων, φυτών και 

δενδρυλίων 

1.000,00 Θα γίνει προµήθεια σπόρων, φυτών και 

δενδρυλίων απαραίτητων για τις 

ανάγκες των εγκαταστάσεων του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

4 

02.35.6677.01 Κλάδεµα και κοπή δένδρων χερσαίας 

ζώνης ∆.Λ.Τ. 

3.000,00 Θα γίνουν εργασίες συντήρησης 

(κλαδέµατος κ.λπ.) των δένδρων της 

χερσαίας ζώνης του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

 

5 02.30.6262.02 

Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων 

χώρων (γήπεδα, ράµπες ΑΜΕΑ, 

παγκάκια κ.α.) 

22.800,00 Θα γίνουν εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των Κοινοχρήστων χώρων 

της Χερσαίας ζώνης του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

             
Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 1

η
 αναµόρφωση του τρέχοντος πρ/σµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Βόχας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.ζ του ν.4674/2020  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω εργασιών και προµηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 95 

του ν.4674/2020: 

A/A Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 02.30.7135.01 Προµήθεια κικλιδωµάτων 7.500,00 

Θα γίνει προµήθεια κικλιδωµάτων για 

τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

2 02.30.7135.02 Προµήθεια ραµπών ΑΜΕΑ 7.500,00 

Θα γίνει προµήθεια ραµπών 

πρόσβασης στην θάλασσα και 

παγκακιών για την εξυπηρέτηση  

ΑΜΕΑ  

 

3 
02.35.6692.02 Προµήθεια σπόρων, φυτών και 

δενδρυλίων 

1.000,00 Θα γίνει προµήθεια σπόρων, φυτών και 

δενδρυλίων απαραίτητων για τις 
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ανάγκες των εγκαταστάσεων του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

4 

02.35.6677.01 Κλάδεµα και κοπή δένδρων χερσαίας 

ζώνης ∆.Λ.Τ. 

3.000,00 Θα γίνουν εργασίες συντήρησης 

(κλαδέµατος κ.λπ.) των δένδρων της 

χερσαίας ζώνης του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

 

5 02.30.6262.02 

Συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων 

χώρων (γήπεδα, ράµπες ΑΜΕΑ, 

παγκάκια κ.α.) 

22.800,00 Θα γίνουν εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των Κοινοχρήστων χώρων 

της Χερσαίας ζώνης του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας. 

 

 
   

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

∆αληβίγκας Γεώργιος                                                                 1.-Λ.Στεργιόπουλος                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                                    2.-Μ.Καλλίρη 

                                                                                                    3.-Π.Κορωναίος                           ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                                    4.-Αλ.Κελέκου 

                                                                                                    5.-Ν.Μπούρας                                                                                                                                                                                          
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