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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 23/15 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   170/2022. 

  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 15η  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4067/10.06.2022  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. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο   , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

 Θέμα 7ο :  Περί έγκριζη 5οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα & 1ης σμπληρωμαηικής ύμβαζης ηοσ έργοσ  

«Δργαζίες σνηήρηζης Π.Δ.Ο. Θορίνθοσ-Παηρών ζηα διοικηηικά όρια Γήμοσ Βέλοσ-Βότας 

και επιζκεσές θθορών ζηο Γημοηικό οδικό δίκησο ποσ προκλήθηκαν από ηις πλημμύρες ηης 

9ης και 10ης επηεμβρίοσ 2016». 

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

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

ΘΔΜΑ: Έγκριζη 5οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα & 1ης σμπληρωμαηικής ύμβαζης ηοσ έργοσ  «Δργαζίες 

σνηήρηζης Π.Δ.Ο. Κορίνθοσ-Παηρών ζηα διοικηηικά όρια Γήμοσ Βέλοσ-Βότας και επιζκεσές θθορών ζηο 

Γημοηικό οδικό δίκησο ποσ προκλήθηκαν από ηις πλημμύρες ηης 9ης και 10ης επηεμβρίοσ 2016» 

 ΑΝΑΓΟΥΟ :  Κ. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ ΟΔ 

 ΑΡΥΙΚΗ ΤΜΒΑΗ: 350.387,21€  (ρσξίο ΦΠΑ 24%)  - ΠΓΔ, ΑΔ 571 (αξ. πξση. 6958/2018) 

 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ: 169.542,07€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) ΑΣΑ ΠΑΛΑΙΧΝ ΥΡΗΔΧΝ ΔΧ 2019 + ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ, (αξ. πξση. 3428/2020). 

 

τεη: 1. Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα, ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ & ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο 

χκβαζεο ηνπ έξγνπ  «Δξγαζίεο πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη 

επηζθεπέο θζνξψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο 9εο θαη 10εο  επηεκβξίνπ 

2016» κε αξ. πξαθηηθνχ 4/25-02-2019 ζέκα 11ν  (αξ. πξση. Γήκνπ 2004/04-03-2019) 

         2. Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα, ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ & ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 

κε ηελ ππ/ αξηζκ. 95/2019 Απφθαζε Γ.. Γήκνπ Βέινπ-Βφραο. 

         3. Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο κε ηελ πξάμε 300/2020 ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πεξί κε θσιχκαηνο 

ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

         4.  Σελ κε αξ. πξση. 3428/2020 ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε 169.542,07€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 
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           5. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κε ηελ ππ/ αξηζκ. 

195/2020 Απφθαζε O.E. Γήκνπ Βέινπ-Βφραο. 

           6. Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα, ηνπ 2νπ ΠΚΣΜΝΔ & ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο 

χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κε αξ. πξαθηηθνχ 6/09-04-2021ζέκα 14ν (αξ. πξση. Γήκνπ 2829/14-04-2021) 

     7.  Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 4νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

έξγνπ κε αξ. πξαθηηθνχ 27/25-11-2021ζέκα 19ν (αξ. πξση. Γήκνπ 9912/09-12-2021) 

    8.  Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 5νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

έξγνπ κε αξ. πξαθηηθνχ 7/25-05-2022 ζέκα 8ν (αξ. πξση. Γήκνπ 4041/10-06-2022) 

I.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 
1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Σκήκα κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ Σερληθψλ έξγσλ  
2. Ηκεξνκελία:   19-10-2017  

Πξνυπνινγηζκφο : 799.934,29 € απφ πηζηψζεηο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) – ΑΔ571 

3. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  231/2017 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 
1. Ηκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 28-12-2017 
2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ο.Δ.: απφθαζε 4/2018 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
3. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 45,69 % 
4. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 23-07-2018 
5. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ) :  434.480,14 €   
6. Αλάδνρνο : Κ. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ ΟΔ 
7. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο : 20-05-2020 
8. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ :  169.542,07 €  ρσξίο ΦΠΑ 24%  
9. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
 
Γ. ΔΓΚΡΙΔΙ Α.Π.Δ. 
1νο  ΑΠΔ  πνζνχ   644.712,31 €  ΑΠΌΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ Γ.. 95-2019 (ΑΓΑ: Φ675Χ9Π-1ΑΜ)  
2νο  ΑΠΔ  πνζνχ   644.712,31 €  ΑΠΌΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ Ο.Δ. 195/2020 (ΑΓΑ: Φ9ΙΦΧ9Π-1Φ6)  
3νο  ΑΠΔ  πνζνχ   644.712,31 €  ΑΠΌΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ Ο.Δ. 95/2021 (ΑΓΑ: ΦΗ0ΤΧ9Π-ΥΦ)  
4νο  ΑΠΔ  πνζνχ   644.712,31 €  ΑΠΌΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ Ο.Δ. 368/2021 (ΑΓΑ: ΦΙΞ7Χ9Π-Δ9Λ) 
5νο  ΑΠΔ  πνζνχ   ππφ έγθξηζε 
 
Γ. ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Σν έξγν είλαη ππφ εθηέιεζε. Παξάηαζε έσο 23-06-2022 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 388/2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα αίηεζε γηα λέα παξάηαζε. 
 
Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξψλ εληφο δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
Γήκνπ Βέινπ-Βφραο ζηα εμήο ηκήκαηα:  
Α. Σκήκα Π.Δ.Ο Κνξίλζνπ-Παηξψλ απφ ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ ΑΥΔΠΑΝ έσο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ΟΔ 
ζηελ Γ.Κ. Βέινπ θαη 
Β. Σκήκα Π.Δ.Ο Κνξίλζνπ-Παηξψλ απφ ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Κνινθνηξψλε έσο ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ 
νδφ Βαιασξίηνπ ζηελ Γ.Κ. Βξαραηίνπ 
 
 Σ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΚΣΔΛΔΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ: 
• Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε, 
• Καζαίξεζεηο  ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη πιαθνζηξψζεσλ πθηζηάκελσλ 
πεδνδξνκίσλ, 
• Γεληθέο εθζθαθέο θαη εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη επηρψζεηο, 
• Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, μπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ θαη ραιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, 
• Πξφρπηα θξάζπεδα  απφ ζθπξφδεκα, 
• Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίνπ κε πιάθεο φδεπζεο ηπθιψλ, 
• Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίσλ θαη αλαθαηαζθεπέο πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ ,  
• Απνθαηαζηάζεηο πδξνξξνψλ, ζπλδέζεσλ πδξεπζεο, 
• Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, 
• Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο, 
• Μέηξα αζθαιείαο 
• Σελ ηήξεζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Π.Δ.Ο Κνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα αλσηέξσ ηκήκαηα, 
φπσο πιάηε νδνχ θαη πεδνδξνκίσλ, ηα πςνκέηξα ησλ ππαξρφλησλ νινθιεξσκέλσλ πεδνδξνκίσλ θιπ. 
• Σελ θαηαζθεπή ξείζξνπ κεηαμχ νδνζηξψκαηνο θαη θξαζπέδνπ πεδνδξνκίνπ        
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II.ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΔΩ 

 
Έρνληαο ππ’ φςε: 

1.  Σελ Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα, ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ & ηεο 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ έξγνπ  «Δξγαζίεο πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 
Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο 
ηεο 9εο θαη 10εο επηεκβξίνπ 2016» ΜΔ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ 4/25-02-2019 (αξ. πξση. Γήκνπ 2004/04-03-2019) 

2.  Σνλ Πξνζπκβαηηθφ έιεγρν κε ηελ πξάμε 300/2020 ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ πεξί κε 
θσιχκαηνο ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ  ηελ κε αξ. πξση. 3428/2020 
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε 169.542,07€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 

3.  Σελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κε ηελ 
ππ/ αξηζκ. 195/2020 Απφθαζε O.E. Γήκνπ Βέινπ-Βφραο  

4.   Σελ έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κε ηελ 
ππ/ αξηζκ. 95/2021 Απφθαζε O.E. Γήκνπ Βέινπ-Βφραο (Σερληθφ πκβνχιην κε ην ππ’ αξηζκ. 6/09-04-2021 
Πξαθηηθφ – Θέκα 14ν) 

5.  Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 4νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 
έξγνπ κε αξ. πξαθηηθνχ 27/25-11-2021ζέκα 19ν (αξ. πξση. Γήκνπ 9912/09-12-2021) 

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

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

8.  Σν θάθειν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 
Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο 
ηεο 9εο θαη 10εο επηεκβξίνπ 2016» (αξ. κει. 17/2017)  

9.  Έγθξηζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ 5νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

έξγνπ κε αξ. πξαθηηθνχ 7/25-05-2022 ζέκα 8ν (αξ. πξση. Γήκνπ 4041/10-06-2022) 

 
θαη επεηδή ην έξγν έρεη εμειηρζεί ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 75% θαη έρνπλ ήδε πξνβιεθζεί θαη εληνπηζηεί ηα πξνβιήκαηα 
ηνπ έξγνπ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ΑΠΔ, κε ηνλ παξφληα 5ν Α.Π.Δ. πξνηείλεηαη ε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 4νπ 
Α.Π.Δ. & 1εο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΎΜΒΑΗ, σο πξνο ηαθηνπνίεζε απμνκεηψζεσλ πνζνηήησλ θαηφπηλ αλαιπηηθψλ 
επηκεηξήζεσλ ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ.  
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 
Α. Κχξηα χκβαζε (Πίλαθαο: 5νο Αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ΚΤΡΙΑ ΤΜΒΑΗ) 

 1. Απμάλεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ 1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,16,17,20, 2ΠΚ/ΝΣ1 θαη 33 
 2. Μεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ 4,5,6,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32 θαη 34 
 3. Γελ κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ 9,29,30 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν έιεγρν ηνπ 5νπ ΑΠΔ ηεο θχξηα ζχκβαζεο ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ δελ 
κεηαβάιιεηαη, δελ ππάξρεη κείσζε ζε θακία νκάδα ηνπ έξγνπ άξα δελ γίλεηαη ρξήζε «επί έιαηηνλ» δαπαλψλ. Ο 
νκάδεο απμάλνληαη θαη ε θάιπςε ηνπ πνζνχ πνπ απμάλνληαη γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ απξνβιέπησλ. Οη απμνκεηψζεηο 
ησλ εξγαζηψλ θαιχπηνληαη εληφο ησλ νκάδσλ. 
 
Β. πκπιεξσκαηηθή  χκβαζε (Πίλαθαο: 1ε πκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε-5νπ ΑΠΔ) 
     1. Απμάλεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ  2,3, 1ΠΚ/ΝΣ2, 1ΠΚ/ΝΣ1, 8,14, 1ΠΚ/ΝΣ4, 1ΠΚ/ΝΣ5,  
        1ΠΚ/ΝΣ6, 1ΠΚ/ΝΣ7, 1ΠΚ/ΝΣ10 
     2. Μεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ 8, 1ΠΚ/ΝΣ3,17, 31,33, 1ΠΚ/ΝΣ8, 1ΠΚ/ΝΣ9 
     3. Γελ κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα ησλ ΑΣ 1ΠΚ/ΝΣ11 
Γίλεηαη ρξήζε επη έιαηηνλ δαπαλψλ φπσο θαίλεηαη ζηνπο ειέγρνπο κεηαβνιψλ επί έιαηηνλ - επί πιένλ δαπαλψλ θαη 
Απνξξφθεζεο Απξνβιέπησλ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΔ 1ε ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ-5νο ΑΠΔ. 
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν έιεγρν ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο δελ 
κεηαβάιιεηαη, ππάξρεη κείσζε ζε πνζνζηφ 7,83% ζηελ 3ε νκάδα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ηα απξφβιεπηα γηα 
ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ησλ πνζνηήησλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο. 
Οη επί έιαηηνλ δαπάλεο δελ κεηαβάιινπλ ηελ θχζε ηεο χκβαζεο θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  θαη  ε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Ν. 4412/2016. 
Η ζπλνιηθή ζχκβαζε δελ κεηαβάιιεηαη. 
 

Δ Ι  Η Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α 
 

         Σελ έγθξηζε ηνπ 5οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα & 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζε ηνπ έξγνπ  «Δξγαζίεο 

πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξψλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαη επηζθεπέο θζνξψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ 

δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκκχξεο ηεο 9εο θαη 10εο  επηεκβξίνπ 2016». 

              Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

                                                                 Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 
                                                            Γ. ΠΟΛΙΣΗ  
                                                  Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α’ β. 

 

ΑΔΑ: 66ΜΗΩ9Π-ΕΘ9



  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    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηνλ 5ο Ανακεθαλαιωηικό Πίνακα, &  ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε ηνπ έξγνπ  «Δξγαζίεο 

πληήξεζεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα Γήκνπ Βέινπ-Βόραο θαη επηζθεπέο θζνξώλ ζην 

Γεκνηηθό νδηθό δίθηπν πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο πιεκκύξεο ηεο 9εο θαη 10εο  επηεκβξίνπ 2016», (αξ. 

κει. 17/2017)  ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο «Κ. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ ΟΔ.»  πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ 

εξγαζηώλ πνπ ήδε πξνβιέπνληαη ζηελ ζύκβαζε, κε ηελ ρξήζε ησλ απξνβιέπησλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί 

έιαηηνλ δαπαλώλ, νη νπνίεο δελ κεηαβάιινπλ ηελ θύζε ηεο ύκβαζεο, ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

θαη ε έθηαζή ηνπο ππόθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
  Η  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 5νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 644.712,31 € (κε Φ.Π.Α.) 

 θαη ε ζπλνιηθή ζύκβαζε δελ κεηαβάιιεηαη. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 170/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό ασθημερόν.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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