
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 39/18 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   293/2021. 

  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) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 18η  Οκηωβρίοσ  2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

8279/14.10.2021  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] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (αλαπι.), ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο, ζη] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο  : Περί έγκριζη ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών (Α.Π.Δ.- 

ηακηοποιηηικός) ηοσ έργοσ : «σνηήρηζη και βεληίωζη περιβάλλονηος τώροσ ανοικηού 

θεάηροσ Σ.Θ. Ποσλίηζας». 

 

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

ησλ κειώλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

(ζσνοδεύει ηον 1ο Ανακεθαλαιωηικό Πίνακα Δργαζιών - Σακηοποιηηικός) 

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 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
          
         2.1 Μελέηη 
         Τπεξεζία εθπόλεζεο : Σκήκα Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ  

1. Ηκεξνκελία:   25/11/2020  
      Πξνϋπνινγηζκόο : 24.800,00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 

      Υξεκαηνδόηεζε : Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 

2. Απόθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  320/2020 (ΑΓΑ: 61ΟΩ9Π-ΟΩΥ)  

ΑΔΑ: ΩΞΕΨΩ9Π-0Σ1



         2.1 Ανάθεζη έργοσ 

 
1. Ηκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 30-12-2020 

2. ύζηεκα Γεκνπξαηήζεσο : Aπεπζείαο αλάζεζε (άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016)  

3. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο : απόθαζε 19/2021 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

4. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 0 % 

5. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνύ : 1657/10-03-2021 

6. Πνζό ζπκθσλεηηθνύ (κε ΦΠΑ) :  24.800,00 €   

7. Αλάδνρνο : ΜΗΣΑΚΙΓΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 

8. Δπηβιέπσλ: Πέηξνο Πεληέξεο 

 

         2.2 σνοπηική περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ 
 
          Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληα     
         ρώξνπ ηνπ αλνηρηνύ ζεάηξνπ ηεο Σ.Κ. Πνπιίηζαο. πγθεθξηκέλα ζα εθηειεζηνύλ νη παξαθάησ   
          εξγαζίεο: 
     

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο, αλνξύμεηο θξεάησλ θιπ) 

 Καζαηξέζεηο επηζηξώζεσλ ηνίρσλ θαη επηθεξακώζεσλ 

 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα θαη επηθεξακώζεηο  

 Σνπνζέηεζε εηδώλ πγεηηλήο ηνπαιεηώλ θαη ζπληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σνπνζέηεζε πδξνξξνώλ 

 Σνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ δαπέδνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

 Σνπνζέηεζε ζπξώλ 

 Καηαζθεπή παινηνίρσλ 

 Καηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίσλ ηάθξσλ  

 Καηαζθεπή ηνηρείνπ ζην λόηην άθξν ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο από ζπξκαηόπιεγκα 

ξνκβνεηδνύο νπήο 

 
2.3  Δγκρίζεις Α.Π.Δ. 

      
          Ο 1νο  ΑΠΔ – Σαθηνπνηεηηθόο  πνζνύ 24.800,00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) ηειεί ππό     
          Έγθξηζε. 
 

       2.4  Πρόοδος εργαζιών 

             
         Σν έξγν έρεη νινθιεξσζεί ζε πνζνζηό 90% θαη ππνιείπνληαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ   
         ηνπνζέηεζε ησλ εηδώλ πγηεηλήο θαη ησλ ζπξώλ ζηηο ηνπαιέηεο. 
        

3.  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΗ 

 
      Έρνληαο ππ’ όςε: 

 1. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο δηακνξθώζεθε κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4782/2021 

3.  Σν θάθειν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο   ρώξνπ αλνηθηνύ ζεάηξνπ Σ.Κ. 

Πνπιίηζαο»  (αξ. κει. 15/2020) 

 4. Σελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ ήηαλ κέρξη ηηο 10-06-2021. 

 5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 148/2021  Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε   

      πεξαίσζεο εξγαζηώλ κέρξη 10-08-2021. 

 6. Σελ ππ΄ αξηζκ. 228/2021  Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε   

      πεξαίσζεο εξγαζηώλ κέρξη 10-10-2021. 

 7. Σελ ππ΄ αξηζκ. 273/2021  Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε   

      πεξαίσζεο εξγαζηώλ κέρξη 10-12-2021. 

 8. Σνλ 1ν ΑΠΔ – Σαθηνπνηεηηθό – πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 132 & 156 ηνπ Ν. 4412/2016  

       πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη : 
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ηηο δαπάλεο από απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ   ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ όπσο απηέο πξνέθπςαλ από αθξηβέζηεξεο 

πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο κε ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ θαη νθείινληαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.   

Οη πεξηιακβαλόκελεο ζηνλ 1ν ΑΠΔ ( Σαθηνπνηεηηθόο) απμνκεηώζεηο ησλ ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ εξγαζηώλ 

αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, δελ πξνθύπηνπλ από ηξνπνπνίεζε ηνπ 

«βαζηθνύ ζρεδίνπ» ηνπ έξγνπ (δει. ηεο όιεο θαηαζθεπήο θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ δηαθξηηώλ ζηνηρείσλ ηεο) θαη 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή, ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

Η θάιπςε ησλ επηπιένλ δαπαλώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο πεξηιακβαλόκελεο ζηνλ 1ν ΑΠΔ  (Σαθηνπνηεηηθόο) 

απμήζεηο ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ εξγαζηώλ γίλεηαη  κε ηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ ηεο ύκβαζεο , 

αθνξνύλ ζηελ άξηηα    πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ απηήο  θαη δελ γίλεηαη αλάισζε ησλ «επί 

έιαζζνλ» δαπαλώλ.  

Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθό ζρέδην»  (ππό ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθώλ Οδεγηώλ 2004/17 ) ηεο πξνθήξπμεο, 

νύηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, νύηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηώλ 

ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.      Δπηπιένλ, δελ ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, πνηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη «επί έιαζζνλ» δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηώλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή 

ζύκβαζε.        

Οη επηκέξνπο «επί έιαζζνλ» δαπάλεο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηό 20% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο 

αληίζηνηρεο νκάδαο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ νύηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηό 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο 

ρσξίο ΦΠΑ, αλαζεώξεζε ηηκώλ θαη απξόβιεπηα. 

Γελ παξαηεξείηαη θακία αύμεζε ζηνλ παξόληα Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε 

ην πνζό ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

πλνπηηθά ν 1νο ΑΠΔ (Σαθηνπνηεηηθόο) ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο όπσο 

αλαιύνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Ι. 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 
 

ΔΡΓΑΙΔ ΤΜΒΑΗ 
Α)  ΠΟΑ 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Β)  ΠΟΑ 
1οσ 

Α.Π.Δ. 

ΓΙΑΦΟΡΔ 
ΓΑΠΑΝΩΝ  

(Β-Α) 

        

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ- 
ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΔΙ 922,40 959,97 37,57 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ -  ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ – ΟΠΛΙΜΟΙ - 
ΠΔΡΙΦΡΑΓΜΑΣΑ 10.367,00 12.361,57 1.994,57 

ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 3.449,00 3.627,62 178,62 

ΤΝΟΛΟ 14.738,40 16.949,16 2.210,76 

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% 2.652,91 3.050,85 397,94 

ΤΝΟΛΟ  17.391,31 20.000,01 2.608,70 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 2.608,70 0,00 -2.608,70 

ΤΝΟΛΟ   20.000,01 20.000,01 0,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 4.800,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ   24.800,01 24.800,01 0,00 

 

 

           Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο ζπλνιηθήο                

           δαπάλεο 24.800,00 € κε Φ.Π.Α. 24%. 

 

           Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

Τ.Υ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑΣ 

Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α’ β. 

 

  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  
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

  Δγκρίνει ηνλ 1ο Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα, ηνπ έξγνπ  «Σπληήξεζε θαη βειηίσζε πεξηβάιινληνο  

ρώξνπ αλνηθηνύ ζεάηξνπ ζηελ Τ.Κ. Πνπιίηζαο», (αξ. κει. 15/2020)  ηνπ αλαδόρνπ θ. ΜΗΤΑΚΙΓΗ  

ΒΑΣΙΛΔΙΟΥ  πνπ ζπληάρζεθε  ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη  

απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαη λέεο εξγαζίεο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή  

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  Οη απμήζεηο ζηηο πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ θαιύπηνληαη από ην θνλδύιη ησλ   

απξνβιέπησλ, ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ,  αθνξνύλ ζηελ άξηηα    πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ απηήο   

θαη δελ γίλεηαη αλάισζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ.  

  Η  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.800,00 € κε Φ.Π.Α. 

24% θαη είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 293/2021 

  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.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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