
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 29/09 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   219 /2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9η Ασγούζηοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

5945/04.08.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο     

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Πξφεδξνο, β] 

Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο, ζη]  Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο θαη απψλ ν θ.  Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέμα 4ο  : Περί έγκριζη ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών (Α.Π.Δ.) & 1οσ ΠΘΣΚΛΔ  ηοσ 

έργοσ : «σνηήρηζη και Βεληίωζη Αθληηικών Δγκαηαζηάζεων Γ.Δ. Βέλοσ». 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ηέηαρηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε  

ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
    ΘΔΚΑ: Έγθξηζε 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα θαη 1οσ ΠΘΣΚΛΔ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη βειηίσζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ» 
ΑΝΑΓΟΥΟ: Κσζηφηηνπινο Γεκήηξηνο 
ΑΡΥΙΚΗ ΤΜΒΑΗ: 19.980,15€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%)-ΦΙΛΟΓΗΜΟ II 

ρεη: 1. ηνηρεία Φαθέινπ ηνπ έξγνπ /.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Α: ΜΔΛΔΣΗ 

1. Τπεξεζία εθπφλεζεο: Σκήκα κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ Σερληθψλ έξγσλ 

2. Αξ. Μειέηεο: 06-2020 

Πξνυπνινγηζκφο : 19.980,15€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) απφ πηζηψζεηο Πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟ II 
Β. ΑΛΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

1. Ηκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 21 -12-2020/ 

2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ο.Δ.: απφθαζε 361/2020 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

3. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 0,00 % 

4. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 22-01-2021 

5. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ): 19.980,15 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

6. Αλάδνρνο : Κσζηφπνπινο Γεκήηξηνο 

7. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Γ. ΔΓΚΡΙΔΙ Α.Π.Δ. 
Γ. ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Σν έξγν είλαη ππφ εθηέιεζε 

ΑΔΑ: 97Ξ1Ω9Π-05Δ



Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ ζηελ Κνηλφηεηα 
Πνπιίηαο. Ήηνη: 

Α. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Α. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

1. Απνμήισζε μχιηλσλ επελδχζεσλ 

2. Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 

3. Καζαίξεζε επηζηξψζεσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 
50% 

4. Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ κάξκαξν ά = 3 ΟΓΠ 

5. Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 2 ΟΓΠ 

θαη πιάηνπο 11 - 30 ΟΓΠ 

6. Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 

7. Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

8. Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

9. Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 

10. Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επθξαλεηψλκε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

11. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, 15x15 ΟΓΠ, κε ρξήζε Κνληακάησλ 

1. Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

2. παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ, μπιίλσλ επηθαλεηψλ 

3. Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

Β. ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

15. Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο γεξκαληθνχ ηχπνπ 

16. Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (ΙΑΜΙΝΑΣΔΩ), ζπλνιηθνχ πάρνπο 6ΠΙΠΙ 

17. Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ 

18. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά αζθαιείαο 

19. Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή 

20. Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα δξνκηθή 

Γ. ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΔΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΩΝ 

21. Δγθαηάζηαζε ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ πςειήο πηέζεσο απφ πνξζειάλε κε ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πιήξεο κε 

δνρείν πιχζεσο ρπηνζηδεξνχλ κε ραξηνζήθε επηρξσκησκέλε 

22. Νηπηήξαο πνξζειάλεο 

23. Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο 

24. Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο 

25. Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 πΐΓΠ κπηδνπηέ 

26. Λνπηήξαο ρπηνζηδεξνχο εζκαιησκέλνο 

27. Αλακηθηήξαο ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, επίηνηρνο, κε ζπζθεπή ςεθαζκνχ θαη ρεηξνκνριφ ρεηξηδφκελν κε ηνλ αγθψλα 

28. Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Ηιεθηξνινγηθήο Δγθαηάζηαζεο  
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ΙΙ,ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΔΩ 
Έρνληαο πηη’ φςε: 

1. Σνλ θάθειν ηνπ έξγνπ 

2. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 

4. Σελ απφ 14-07-2021 Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα θαη ηνπ 1οσ ΠΘΣΚΛΔ, πνπ 
ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνχλ νη απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ νη λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Σελ έγθξηζε ηνπ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα θαη ηνπ 1οσ ΠΚΣΜΝΔ, ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη βειηίσζε 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ». 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Τ.  

& ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Πνιίηεο Γεκήηξηνο 
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  Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο θαη 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

  Δγκρίνει ηνλ 1ο Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα & ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ  «πληήξεζε θαη βειηίσζε Αζιεηηθψλ  

Δγθαηαζηάζεσλ Γ.Δ. Βέινπ», (αξ. κει. 6/2020)  , αλαδφρνπ Κσζηφπνπινπ Γεκήηξηνπ,  πνπ ζπληάρζεθε  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ  

ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  Οη  

απμήζεηο ζηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ θαιχπηνληαη απφ ην θνλδχιη ησλ απξνβιέπησλ θαη ε δηακνξθνχκελε  

ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ δελ παξνπζηάδεη νπδεκία απμνκείσζε σο πξνο ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. 

  Το κόστος τοσ έργοσ με τον παρόντα 1ο Ανακευαλαιωτικό Πίνακα ανέρτεται τωρίς Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 

19.980,15€ και με Φ.Π.Α. 24% στο ποσό των 24.775,39€ 

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 219/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο 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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