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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 1/ 15 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 7/2021.
Η 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) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε)
Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλήιζε
ζήκεξα ηελ 15η Ηανοσαρίοσ 2021, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη
ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 129/11.01.2021 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] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξνο, ζη]
Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 5ο : Περί έγκριζης 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών (Α.Π.Δ.) ηοσ έργοσ με ηίηλο :
«Έργα Αγροηικής Οδοποιίας Γήμοσ Βέλοσ- Βότας» (αρ. μελ. 10/2019).
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πέμπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε
ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
(ζπλνδεύεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ.)
1.ΓΔΝΙΚΑ
Ο ππνβαιιόκελνο 1νο Α.Π.Δ. ηεο παξαπάλσ εξγνιαβίαο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ζηηο πνζόηεηεο ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο.
Γίλεηαη απνξξόθεζε ηνπ πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ εληόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη δελ ππάξρνπλ
«επί έιαηηνλ» δαπάλεο.
Ο ελ ιόγσ Α.Π.Δ. είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο.
2. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο θαίλνληαη ζην ζπλνπηηθό δειηίν, πνπ ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα 1ν Α.Π.Δ.
3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ
εο
επιήγεζαλ από ηε θπζηθή θαηαζηξνθή ηεο 29 επηεκβξίνπ 2018. Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ζε ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο,
νδνζηξσζία , ηερληθά έξγα θαη αζθαιηηθέο εξγαζίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο (αγξνηηθή
νδνπνηία).
4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1οσ Α.Π.Δ.
Ο παξώλ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο πνζνηήησλ όπσο απηέο
πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ πξνκέηξεζή ηνπο. Οη απμήζεηο απηέο θαιύπηνληαη από ην θνλδύιη
ησλ απξνβιέπησλ, γηα ηηο νπνίεο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
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Γελ πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ βαζηθνύ ζρεδίνπ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.
Γε ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, πνηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.
Γελ θαηαξγείηαη θακία νκάδα εξγαζηώλ.
Γελ ηξνπνπνηνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.
Σεξνύληαη νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Νόκν (20% αλά νκάδα εξγαζηώλ θαη 10% επί ηνπ
ζπλόινπ).
Σα επί πιένλ είλαη 29.978,96 €(με ΓΔ & ΟΔ 18%) θαη θαιύπηνληαη από ηα απξόβιεπηα θαη δελ γίλεηαη κεηαθνξά «επί
ειαηηνλ» δαπαλώλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ.
5. ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ
Έρνπλ κέρξη ζήκεξα εθηειεζζεί αλά νκάδα εξγαζηώλ ηεο κειέηεο ηα θάησζη αλαγόκελα ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηό ηνπ
ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ:
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ: 63%
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ-ΟΠΛΙΜΟΙ: 0%
ΟΓΟΣΡΩΙΑ: 44%
ΑΦΑΛΣΙΚΑ: 93%
6. ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ
Η πξόβιεςε ηεο δαπάλεο αλαζεώξεζεο είλαη 0,00 € .

7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ος

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΤΜΒΑΗ

Υσκαηνπξγηθά
θπξνδέκαηα-Οπιηζκνί
Οδνζηξσζία
Αζθαιηηθά
Άζξνηζκα εξγαζηώλ (1)
Πξνζηίζεηαη ΓΔ & ΟΔ 18%
Άζξνηζκα εξγαζηώλ (2)
Απξόβιεπηα 15%
Άθροισμα εργασιών (3)
Φ.Π.Α. 24%

8.281,45 €
3.811,59 €
39.194,63 €
118.085,00 €
169.372,67 €
30.487,08 €
199.859,75 €
29.978,96 €
229.838,71 €
55.161,29 €

8.322,00 €
4.536,58 €
39.359,19 €
142.560,80 €
194.778,57 €
35.060,14 €
229.838,71 €
0,00 €
229.838,71 €
55.161,29 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

285.000,00 €

285.000,00 €

1

Α.Π.Δ.

ΓΙΑΦΟΡΔ
+ 40,55 €
+ 724,99 €
+ 164,56 €
+ 24.475,80 €
+ 25.405,90 €
+ 4.573,06 €
+ 29.978,96 €
-29.978,96 €
0,00 €

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ
Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
ΚΔ 5 ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 1 ΦΖΦΟ ΘΑΣΑ (ηοσ κ. Κανάβη Αθαν.)
Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «Έξγα Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο
Γήκνπ Βέινπ- Βόραο» (αξηζ. κει. 10/2019) ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΠΙΣΤΔΥΟΣ Α.Δ.» πνπ ζπληάρζεθε
ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ζηηο πνζόηεηεο
ησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γίλεηαη απνξξόθεζε ηνπ πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ εληόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη δελ
ππάξρνπλ «επί έιαηηνλ» δαπάλεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ 1νπ ΑΠΔ & 1νπ ΠΚΤΜΝΔ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 229.838,71 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη
είλαη ηζνζθειηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
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Η ζπλνιηθή δαπάλε κε ΦΠΑ 24% αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 285.000,00 €.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 7/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

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

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

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