
                                         

                                                                    

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

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ.  10/ 29 Νοεµβρίου 2021  τακτικής συνεδρίασης 

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

 

Αριθµός Απόφασης: 49/2021 

Περίληψη:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών λογιστικών υπηρεσιών. 

 

    Σήµερα την 29
η
 του µηνός Νοεµβρίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ., το 

διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 235/25-11-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε  σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του 

άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) και έλειπαν τα τρία (3) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.                       2.-Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος) 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       3.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

    Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 4
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 95 του ν.4674/2020 :   «Οι µελέτες 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 δήµου, τηρουµένων κατά τα 

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

γίνεται από τις αντίστοιχες καθ΄ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών 

διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό 

µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, 

την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία».  

   Τέλος ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας πρόκειται να προβεί 

στις κάτωθι  υπηρεσίες: 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟ 

ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΞ2Π-Σ2Ο



ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 02.10.6115.01 Αµοιβές λογιστικών υπηρεσιών 1.488,00 

2 02.10.6142.01 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 992,00 

Tέλος ο Πρόεδρος λέγει ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω  υπηρεσιών του Προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας οικ.έτους 2021, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, 

σύµφωνα µε το ανωτέρω εισηγητικό  και τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 95 του ν. 4674/2020, ως 

εξής:  

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟ 

1 02.10.6115.01 Αµοιβές λογιστικών υπηρεσιών 1.488,00 

2 02.10.6142.01 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 992,00 

 

 Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ                          1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                     ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΞ2Π-Σ2Ο
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