
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 11/23 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   73/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η  Καρηίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1752/18.03.2022  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. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Τνλ θ. Βνπδνύξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Καξαθσηηάο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο :  ύναυη δημοζίφν ζσμβάζεφν παροτής σπηρεζιών καθαριόηηηας, λόγφ αδσναμίας 

εκηέλεζης ασηών με ιδία μέζα ηοσ Γήμοσ, έηοσς 2022. 

 

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

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ηελ παρ.1 ηοσ άρθροσ 61 ηοσ ν. 3979/2011, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 178 ηνπ Ν.4635/2019 θαη από ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4674/2020, 

νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα απνθαζίδεη γηα ηε ζύλαςε θαη αλάζεζε 

δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147) γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, 

θαζαξηόηεηαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ, θαζώο θαη ζπληήξεζεο ρώξσλ πξαζίλνπ θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ, εθόζνλ νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. Με ηελ σο 

άλσ απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη.».  

  ηη ζσνέτεια θέηει σπόυη ηφν μελών όηι ζηον  εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2022 ππάξρνπλ 

νη παξαθάησ εξγαζίεο πνπ ν Γήκνο αδπλαηεί λα εθηειέζεη κε ίδηα κέζα:  

Α.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
02.20.6279.01 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 

διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βζλου 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2022 - ΑΕ 055) 

24.800,00 Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων τθσ 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. 
Βζλου του Διμου, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου του ζτουσ 2022 

ΑΔΑ: 6Μ3ΘΩ9Π-9ΞΤ



02.20.6279.02 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 
διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βόχασ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2022 - ΑΕ 055 9.200,00€ + Ι.Π. 
15.000,00€) 

24.200,00 Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων τθσ 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. 
Βόχασ του Διμου, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου του ζτουσ 2022. 

02.35.6262.01 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βζλου Ι.Π. 

5.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και κακαριςμοφ 
ξυλωδϊν φυτϊν, βάτων κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, νθςίδων, 
κ.λπ., κακϊσ και εργαςίεσ κλαδζματοσ και 
κοπισ ψθλϊν δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βζλου, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.35.6262.02 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βόχασ Ι.Π. 

5.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και κακαριςμοφ 
ξυλωδϊν φυτϊν, βάτων κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, νθςίδων, 
κ.λπ., κακϊσ και εργαςίεσ κλαδζματοσ και 
κοπισ ψθλϊν δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βόχασ, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.15.6262.01 Κακαριςμόσ ιδιωτικϊν οικοπεδικϊν 
και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων  Διμου 
Ι.Π.  

2.000,00 Θα γίνει κακαριςμόσ ιδιωτικϊν οικοπζδων 
και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων ςτισ Σοπικζσ 
και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του Διμου κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.20.6262.02 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 2022. 

02.20.6262.03 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 2022 

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

20.000,00 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 2022. 

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

20.941,86 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 2022. 

02.70.6262.20 Κακαριςμόσ φρεατίων Δ.Ε. Βζλου - 
Ι.Π.  

2.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κακαριςμοφ φρεατίων 
ςτισ Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ 
Δ.Ε. Βζλου κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.20.6414.01 Δαπάνεσ μεταφοράσ υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ - Δ. Ε. Βζλου  

12.400,00 Θα υλοποιθκεί υπθρεςία μεταφοράσ και 
διαχείριςθσ του 111 τόνων υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ του Διμου 
Βζλου - Βόχασ από το ΚΔΑΤ Μπολατίου ςτθν 
διάρκεια ζτουσ 2022.  

02.20.6414.02 Δαπάνεσ μεταφοράσ υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ - Δ.Ε. Βόχασ 

12.400,00 Θα υλοποιθκεί υπθρεςία μεταφοράσ και 
διαχείριςθσ του 111 τόνων υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ του Διμου 
Βόχασ - Βόχασ από το ΚΔΑΤ Μπολατίου ςτθν 
διάρκεια ζτουσ 2022.  

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ  ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ 

απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ Γήκνπ λα εθηειέζεη απηέο κε ίδηα κέζα. 

    Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηνπ  
 ην άξζξν 61 ηνπ λ. 3979/2011, όπσο ηζρύεη 

ΑΔΑ: 6Μ3ΘΩ9Π-9ΞΤ



 ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4635/2019 

 ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ κε ηδία κέζα ηνπ Γήκνπ 

 ηηο θαηά ηα αλσηέξσ εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2022  πηζηώζεηο 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Θαραθφηιά) 

 

          Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη βεβαιώνει όηι 

ο Γήμος δεν διαθέηει ηα μητανικά μέζα με ζσγκεκριμένα ηετνικά ζηοιτεία - ταρακηηριζηικά 

ποσ απαιηούν οι εργαζίες ασηές και ζσνεπώς δεν σπάρτει δσναηόηηηα εκηέλεζης ασηών με 

ίδια μέζα: 

Α.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
02.20.6279.01 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 

διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βζλου 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2022 - ΑΕ 055) 

24.800,00 Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων τθσ 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. 
Βζλου του Διμου, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου του ζτουσ 2022 

02.20.6279.02 Εξυγίανςθ χϊρων ανεξζλεγκτθσ 
διάκεςθσ απορριμμάτων Δ.Ε. Βόχασ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 
2022 - ΑΕ 055 9.200,00€ + Ι.Π. 
15.000,00€) 

24.200,00 Θα γίνει εξυγίανςθ των χϊρων τθσ 
ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων ςτισ 
Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. 
Βόχασ του Διμου, ςτθν διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου του ζτουσ 2022. 

02.35.6262.01 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βζλου Ι.Π. 

5.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και κακαριςμοφ 
ξυλωδϊν φυτϊν, βάτων κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, νθςίδων, 
κ.λπ., κακϊσ και εργαςίεσ κλαδζματοσ και 
κοπισ ψθλϊν δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βζλου, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.35.6262.02 υντιρθςθ κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. 
Βόχασ Ι.Π. 

5.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κοπισ και κακαριςμοφ 
ξυλωδϊν φυτϊν, βάτων κ.λπ. παραπλεφρωσ 
δθμοτικϊν και αγροτικϊν δρόμων, νθςίδων, 
κ.λπ., κακϊσ και εργαςίεσ κλαδζματοσ και 
κοπισ ψθλϊν δζνδρων ςτθν Δ.Ε. Βόχασ, κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.15.6262.01 Κακαριςμόσ ιδιωτικϊν οικοπεδικϊν 
και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων  Διμου 
Ι.Π.  

2.000,00 Θα γίνει κακαριςμόσ ιδιωτικϊν οικοπζδων 
και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων ςτισ Σοπικζσ 
και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του Διμου κατά 
τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.20.6262.02 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 2022. 

02.20.6262.03 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 2022 

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

20.000,00 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 2022. 

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

20.941,86 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 2022. 

ΑΔΑ: 6Μ3ΘΩ9Π-9ΞΤ



02.70.6262.20 Κακαριςμόσ φρεατίων Δ.Ε. Βζλου - 
Ι.Π.  

2.000,00 Θα γίνουν εργαςίεσ κακαριςμοφ φρεατίων 
ςτισ Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ τθσ 
Δ.Ε. Βζλου κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 2022. 

02.20.6414.01 Δαπάνεσ μεταφοράσ υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ - Δ. Ε. Βζλου  

12.400,00 Θα υλοποιθκεί υπθρεςία μεταφοράσ και 
διαχείριςθσ του 111 τόνων υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ του Διμου 
Βζλου - Βόχασ από το ΚΔΑΤ Μπολατίου ςτθν 
διάρκεια ζτουσ 2022.  

02.20.6414.02 Δαπάνεσ μεταφοράσ υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ - Δ.Ε. Βόχασ 

12.400,00 Θα υλοποιθκεί υπθρεςία μεταφοράσ και 
διαχείριςθσ του 111 τόνων υπολείμματοσ 
ανακφκλωςθσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ του Διμου 
Βόχασ - Βόχασ από το ΚΔΑΤ Μπολατίου ςτθν 
διάρκεια ζτουσ 2022.  

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 73/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Θαραθφηιάς Γεώργιος     

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

ΑΔΑ: 6Μ3ΘΩ9Π-9ΞΤ
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