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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 8/03 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ)
ζσνεδρίαζης ηης
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 41/2020.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 3η Απριλίοσ 2020, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο
Π.Λ. Π. (ΦΔΘ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
2430/30.03.2020 (ζε Ορθή Δπανάληυη) πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα
από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ
παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Κπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο
θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία,
θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο
Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη]Βνπδνύξεο Ληθόιανο
θαη ηνλ θ. Καλάβεο Π. Αζαλάζηνο αλαπιήξσζε ν θ. Καλάβεο Γεκ. Αζαλάζηνο .
Θέμα 5ο : Περί έγκριζης 1οσ Ανακεθαλαιφηικού Πίνακα (ηακηοποιηηικός) για ηο έργο :
«Δπιζκεσή, ζσνηήρηζη ζτολικών κηιρίφν και ασλείφν τώρφν ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας» (αρ.
μελ. 10/2018).
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πέμπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο
θάησζη :
Ε Θ  Η Γ Η  Η
Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ Γημήηπιορ Πολίηηρ, Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ Τεσνικϊν Υπηπεζιϊν
& Πολεοδομίαρ ηος Γήμος Βέλος-Βψσαρ, έσονηαρ ςπψτη:
1. Τιρ ιζσωοςζερ διαηάξειρ πος διέποςν ηην εκηέλεζη ηυν Γημοζίυν Έπγυν
2. Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 156, 147, 148 ηος Ν.4412/2016
3. Το θάκελο ηηρ επγολαβίαρ ηος έπγος «Επισκεσή, σσντήρηση στολικών κτιρίων και ασλείων τώρων
Δήμοσ Βέλοσ - Βότας» (Αρ. Μελ.:10/2018) ζωμθυνα με ηον οποίο :
Ο Γήμορ Βέλος Βψσαρ με ηην ςπ' απίθμ. 172/2018 απψθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ενέκπινε ηη μελέηη ηος
έπγος με ηίηλο: " Επισκεσή, σσντήρηση στολικών κτιρίων και ασλείων τώρων Δήμοσ Βέλοσ - Βότας"
πποχπολογιζμοω 88.481,38 €.
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Το έπγο είναι εγγεγπαμμένο ζηον πποχπολογιζμψ ηος έηοςρ 2018 ζηον Κ.Α.
02.64.7321.01 και
σπημαηοδοηείηαι απψ ηην ΠΔΕ ΤΠ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ ΑΕ 0552017Ε05500010 με το ποσό των 88.500,00
ευρώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) – Ππψγπαμμα ΦΗΛΟΓΖΜΟΣ ΗΗ.
Το έπγο δημοππαηήθηκε ηην 29/11/2018 (Γημψζιορ ανοικηψρ ηλεκηπονικψρ διαγυνιζμψρ μέζυ
ηος ΔΣΖΓΖΣ) και με ηην 06/2019 απψθαζη ηηρ Oικονομικήρ Eπιηποπήρ ηος Γήμος Βέλος –
Βψσαρ εγκπίθηκε ηο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ για ηην καηαζκεςή ηος έπγος και η ανάθεζη ηος
ζηην επγοληπηική επισείπηζη ΚΑΛΑΝΣΖΗ ΗΛΘΑ ΚΑΘ ΘΑ Ο.Ε. με ζςνολικψ ηίμημα 45.605 €
(με ΦΠΑ) και με μέζη έκπηυζη 48,46% επί ηυν ηιμϊν ηος Τιμολογίος Μελέηηρ.
Ζ με απιθμψ 4293 ζωμβαζη μεηαξω ηος Γήμος Βέλος Βψσαρ και ηηρ Αναδψσος εηαιπείαρ ΚΑΛΑΝΤΕΖΣ
ΖΛΗΑΣ ΚΑΗ ΣΗΑ Ο.Δ. ςπογπάθηκε ηην 16-05-2019 με ζςνολικψ ηίμημα 45.605 € αναλςψμενο ζε 27.102,60 €
για δαπάνη επγαζιϊν , 4.878,47 € για ΓΔ+ΟΔ 18% , 4.797,16 € για αππψβλεπηα 15% και 8.826,77 € για
ΦΠΑ , με ζςμβαηική πποθεζμία πεπαίυζηρ 3 μήνερ δηλαδή με ημεπομηνία πεπαίυζηρ ηυν επγαζιϊν ζηιρ
16/08/2019.
Με ηην ςπ’ απιθμ.131/2019 Απψθαζη ηος Γημοηικοω Σςμβοςλίος εγκπίθηκε παπάηαζη
πεπαίυζηρ επγαζιϊν μέσπι ηιρ 16/12/2019.
4. Την απψ 17-02-2020 Βεβαίυζη Πεπαίυζηρ έπγος.
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
Την έγκπιζη ηος 1ος Α.Π.Δ. (Τακηοποιηηικψρ) , ηος παπαπάνυ έπγος, πος ζςνηάσθηκε ζωμθυνα με ηο άπθπο
156 ηος Ν. 4412/2016 πποκειμένος να ζςμπεπιλάβει ηιρ δαπάνερ απψ αςξομειϊζειρ ποζοηήηυν
ζςμβαηικϊν επγαζιϊν ψπυρ αςηέρ πποέκςταν απψ ακπιβέζηεπερ ππομεηπήζειρ και επιμεηπήζειρ με ηην
ππψοδο ηος έπγος και οθείλονηαι ζε καηαζκεςαζηικέρ απαιηήζειρ ηος έπγος πος ανέκςταν καηά ηην
εκηέλεζη ηυν επγαζιϊν.
ο
Οι πεπιλαμβανψμενερ ζηον 1 ΑΠΔ ( Τακηοποιηηικψρ) αςξομειϊζειρ ηυν ζςμβαηικϊν ποζοηήηυν
επγαζιϊν αθοποων ζηην ςλοποίηζη ηος ηεσνικοω ανηικειμένος ηηρ Σωμβαζηρ, δεν πποκωπηοςν
απψ ηποποποίηζη ηος «βαζικοω ζσεδίος» ηος έπγος (δηλ. ηηρ ψληρ καηαζκεςήρ καθϊρ και ηυν
βαζικϊν διακπιηϊν ζηοισείυν ηηρ) και είναι απαπαίηηηερ για ηην ένηεσνη καηαζκεςή,
ηην απηιψηηηα και λειηοςπγικψηηηα ηος έπγος.
Το έπγο έσει ολοκληπυθεί εμππψθεζμα και έσει εκδοθεί η απψ 17-02-2020 Βεβαίυζη Πεπαίυζηρ έπγος.
ο
Ζ κάλςτη ηυν επί πλέον δαπανϊν πος πποκωπηοςν απψ ηιρ πεπιλαμβανψμενερ ζηον 1 ΑΠΔ αςξήζειρ ηυν
ποζοηήηυν ηυν ζςμβαηικϊν επγαζιϊν καλωπηονηαι απψ ηην δαπάνη ηυν απποβλέπηυν (απθ. 156 παπ. 3α
Ν.4412/2016) και δεν γίνεηαι ανάλυζη ηυν «επί έλαζζον» δαπανϊν.
ος
Ζ ζςνολική δαπάνη ηυν επγαζιϊν ηος 1 Α.Π.Δ. (Τακηοποιηηικψρ) ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν
45.453,75 € (με ηον Φ.Π.Α.), ενϊ η ζςμβαηική δαπάνη ηος έπγος ανεπσψηαν ζηο ποζψ ηυν 45.605 €
(με ηον Φ.Π.Α.) δηλαδή ςπάπσει μείυζη καηά 151,26 € (με ηον Φ.Π.Α.) ή ποζοζηψ 0,33% .
Ο Πποφζηάμενορ Γιεωθςνζηρ
Τεσνικϊν Υπηπεζιϊν & Πολεοδομίαρ
Γημήηπιορ Πολίηηρ
Πολιηικψρ Μησανικψρ ΠΔ3
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) – ηαθηνπνηεηηθό ηνπ έξγνπ «Δπιζκεσή,
ζσνηήρηζη ζτολικών κηιρίφν και ασλείφν τώρφν Γήμοσ Βέλοσ - Βότας» ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο
«ΘΑΙΑΛΤΕΖΣ ΖΙΗΑΣ ΘΑΗ ΣΗΑ Ο.Δ.»

πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/2016,

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ όπσο απηέο πξνέθπςαλ από αθξηβέζηεξεο
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πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο κε ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ θαη νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο
ηνπ έξγνπ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
Ζ θάιπςε ησλ επί πιένλ δαπαλώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πεξηιακβαλόκελεο ζηνλ 1ν ΑΠΔ απμήζεηο ησλ
πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαιύπηνληαη από ηελ δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ (αξζ. 156 παξ. 3α
Λ.4412/2016) θαη δελ γίλεηαη αλάισζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (Ταθηνπνηεηηθόο) αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
45.453,75 € (κε ηνλ Φ.Π.Α.), ελώ ε ζπκβαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 45.605 €
(κε ηνλ Φ.Π.Α.) δειαδή ππάξρεη κείσζε θαηά 151,26 € (κε ηνλ Φ.Π.Α.) ή πνζνζηό 0,33% .
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 41/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

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

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάρης Γημήηριος
5.- Κανάβης Γη. Αθανάζιος
6.-Βοσδούρης Λικόλαος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

