
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 46/14 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   370/2022. 

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

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

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 14η  Γεκεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 10060/09.12.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα 

ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο :  Έγκριζη ηετνικών προδιαγραθών προμηθειών και σπηρεζιών ηοσ Γήμοσ οικ. έηοσς 
2022.  
 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηερο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. , 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 Δήκνπ, 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 Δήκνπ, 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 Επηηξνπήο, ε νπνία ππνθαζηζηά 

ηε κειέηε θαη ηα αλσηέξσ ηεχρε. 

      ηηο ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηα κέιε όηη ν Γήκνο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη εξγαζίεο 

θαη πξνκήζεηεο: 

A/A Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1   02.15.6691.01 
Προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ 
ςτολιςμοφ 

4.999,68€ 

O Διμοσ ενόψει των εορτϊν των 
Χριςτουγζννων χρειάηεται να προμθκευτεί 
Χριςτουγεννιάτικα είδθ ςτολιςμοφ δθμοτικϊν 
οδϊν και κτιρίων 

ΑΔΑ: ΩΑΙΜΩ9Π-ΥΚΤ



2 
  02. 30.6266.01 

 

Δαπάνεσ ςυνδρομισ – αναβάκμιςθσ – 
ςυντιρθςθσ εφαρμογισ λογιςμικϊν 
προγραμμάτων και GPS  

1.190,40€ 

Εργαςία «ςυνδρομι απεριόριςτθσ χριςθσ 
δεδομζνων υπθρεςιϊν πραγματικοφ χρόνου 
RTK (παρακολοφκθςθ δορυφορικϊν 
ςυςτθμάτων προςδιοριςμοφ κζςθσ)»  του 
δικτφου μόνιμων ςτακμϊν GNSS U.R.A.N.U.S. 

3 02.30.6662.01 
Προμικεια αςφαλτικοφ υλικοφ και 
λοιπϊν αδρανϊν υλικϊν Διμου 

5.000,00€ 

Προμικεια και μεταφορά αςφαλτομίγματοσ 
ψυχρισ αςφάλτου ςε ςάκουσ για τθν άμεςθ  
και επείγουςα εποφλωςθ φκορϊν 
οδοςτρωμάτων 

4 02.00.6117.03 
Απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

2.976,00€ 

Εεργαςία απομαγνθτοφϊνθςθσ, θλεκτρονικισ 
επεξεργαςίασ, ςελιδοποίθςθσ και 
βιβλιοδεςίασ των πρακτικϊν των 
ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου του 
Διμου του ζτουσ 2023. 

5 02.25.7131.02 
Προμικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ 
δθμοτικϊν κτιρίων (αντλιοςτάςια) 

4.300,32 €        
Προμικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ 
δθμοτικϊν κτιρίων (αντλιοςτάςια) 

6 02.70.6262.10 Κακαριςμόσ φρεατίων Διμου 9.982,00€ 
Εργαςίεσ απόφραξθσ και κακαριςμοφ των 
αγωγϊν δικτφων φδρευςθσ Δθμοτικζσ και 
Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου Βζλου - Βόχασ 

7 02.45.6262.02 
Εργαςία επιςκευϊν και 
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. 
Βζλου 

23.932,00 € 
Εργαςίεσ επιςκευισ και αποκατάςταςθσ των 
εγκαταςτάςεων των νεκροταφείων τθσ Δ.Ε. 
Βζλου 

8 
02.45.6262.04
  

Εργαςία επιςκευϊν και 
αποκαταςτάςεων Νεκροταφείων Δ.Ε. 
Βόχασ 

22.940,00€ 
Εργαςίεσ επιςκευισ και αποκατάςταςθσ των 
εγκαταςτάςεων των νεκροταφείων τθσ Δ.Ε. 
Βόχασ 

9 02.20.7135.02             
Προμικεια λαμπτιρων & λοιποφ 
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ  Δ.Ε. Βζλου 
- Ι.Π. 

9.996,93€ 

Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ, κακϊσ επίςθσ 
και ότι  είναι απαραίτθτο για τθ ςυντιρθςθ των 
διαφόρων θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, ςτο 
δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων 
(οδϊν, πάρκων, πλατειϊν) κ.λπ.  ςτθ Δ.Ε. Βζλου 

10 02.25.6672.03 
Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν 
μθχανθμάτων Δ.Ε. Βόχασ 

10.093,60€ 

Θα γίνει προμικεια ανταλλακτικϊν 
αντλθτικϊν μθχανθμάτων για τθν ομαλι 
λειτουργία των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων 
για τισ ανάγκεσ τθσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε. Βόχασ 

11 
 
02.25.6672.02
  

Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν 
μθχανθμάτων Δ.Ε. Βζλου 

9.993,36 € 

Θα γίνει προμικεια ανταλλακτικϊν 
αντλθτικϊν μθχανθμάτων (ιμάντεσ κίνθςθσ, 
ρουλεμάν κ.λπ.) για τθν ομαλι λειτουργία 
των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων για τισ 
ανάγκεσ τθσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε. Βζλου. 

12 00.70.6662.01 
Προμικεια υλικϊν ςιδιρου (λαμαρίνεσ 
και λοιπά μεταλλικά υλικά) του Διμου 

9.996,26€ 

Θα γίνει προμικεια λαμαρινϊν και ςιδθρϊν 
ςτοιχείων που κα χρθςιμοποιθκοφν όπου 
είναι απαραίτθτο για τθν κάλυψθ αυλάκων 
άρδευςθσ, φρεατίων πεηοδρομίων λόγω 
επικινδυνότθτασ 

13 02.15.6117.03 
Παροχι κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν- 
ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων 

2.976,00€ 
Εργαςίεσ κεραπείασ, ςτείρωςθσ, ςιμανςθσ, 
καταγραφισ και εμβολιαςμοφ αδζςποτων 
ηϊων (ςκφλοι και γάτεσ) 

  

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

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

ζπλνδεύνπλ ηα Πξσηνγελή αηηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ . 

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    ΟΚΟΦΩΛΑ  

ΑΔΑ: ΩΑΙΜΩ9Π-ΥΚΤ



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

2022, 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 :  

A/A Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1   02.15.6691.01 Προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ ςτολιςμοφ 4.999,68€ 

Οι από 07.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

2 
  02. 30.6266.01 

 

Δαπάνεσ ςυνδρομισ – αναβάκμιςθσ – 
ςυντιρθςθσ εφαρμογισ λογιςμικϊν 
προγραμμάτων και GPS  

1.190,40€ 

Οι από 08.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

3 02.30.6662.01 
Προμικεια αςφαλτικοφ υλικοφ και 
λοιπϊν αδρανϊν υλικϊν Διμου 

5.000,00€ 
Οι από 06.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν και κεωρικθκαν από τθ Δ/νςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

4 02.00.6117.03 
Απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

2.976,00€ 
Οι από 06.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν και κεωρικθκαν από το Τμιμα 
Αιρετϊν Οργάνων 

5 02.25.7131.02 
Προμικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ 
δθμοτικϊν κτιρίων (αντλιοςτάςια) 

4.300,32 €        

Οι από 13.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

6 02.70.6262.10 Κακαριςμόσ φρεατίων Διμου 9.982,00€ 

Οι από 13.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

7 02.45.6262.02 
Εργαςία επιςκευϊν και αποκαταςτάςεων 
Νεκροταφείων Δ.Ε. Βζλου 

23.932,00 € 

Οι από 07.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

8 
02.45.6262.04
  

Εργαςία επιςκευϊν και αποκαταςτάςεων 
Νεκροταφείων Δ.Ε. Βόχασ 

22.940,00€ 

Οι από 07.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

9 02.20.7135.02             
Προμικεια λαμπτιρων & λοιποφ 
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ  Δ.Ε. Βζλου - 
Ι.Π. 

9.996,93€ 

Οι από 12.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

10 02.25.6672.03 
Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν 
μθχανθμάτων Δ.Ε. Βόχασ 

10.093,60€ 

Οι από 07.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

11 
 
02.25.6672.02
  

Προμικεια ανταλλακτικϊν αντλθτικϊν 
μθχανθμάτων Δ.Ε. Βζλου 

9.993,36 € 

Οι από 13.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

12 00.70.6662.01 
Προμικεια υλικϊν ςιδιρου (λαμαρίνεσ 
και λοιπά μεταλλικά υλικά) του Διμου 

9.996,26€ 

Οι από 13.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ , όπωσ 
ςυντάχκθκαν από το Τμιμα Μελετϊν & 
Επιβλζψεων Τεχνικϊν Ζργων  και κεωρικθκαν 
από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

ΑΔΑ: ΩΑΙΜΩ9Π-ΥΚΤ



13 02.15.6117.03 
Παροχι κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν- 
ςτείρωςθ αδζςποτων ηϊων 

2.976,00€ 

Οι από 13.12.2022 Τεχν. Προδιαγραφζσ  τθσ 
υπ’αρικ. 3/2022 μελζτθσ  όπωσ ςυντάχκθκαν 
από το Τμιμα Τοπικισ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 370/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΑΙΜΩ9Π-ΥΚΤ
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