
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 30/03 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   220/2022. 

  Ζ 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 3η Ασγούζηοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5649/29.07.2022  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, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη 

απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Περί έγκριζη ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα και 1οσ Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ.  ηοσ έργοσ: 
«Έργα καηαζκεσής αποδσηηρίων γηπέδοσ Εεσγολαηιού». 

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

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

      ΘΔΚΑ: Διζήγηζη για έγκπιζη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικοω Πίνακα και 1ος Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ.  ηος έπγος: «ΈΡΓΑ ΘΑΣΑΘΔΤΉ 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΊΩΛ ΓΖΠΈΓΟΤ ΕΔΤΓΟΙΑΣΗΟΎ» 
ΑΛΑΓΟΥΟΤ :  ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΣΡΗΓΘΑ 
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ : 99.999,89 € απψ πιζηϊζειρ Π.Γ.Δ.-ΑΔ 016 

Γιεςθωνοςζα Τπηπεζία :  Γ/νζη  Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Γήμος Βέλος-Βψσαρ 

I.ΤΚΒΑΣΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
Α: ΚΔΙΔΣΖ 
1. Τπηπεζία εκπψνηζηρ : Γ/νζη  Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Γήμος Βέλος-Βψσαρ 
2. Ζμεπομηνία:   21-05-2018  
3. Πποχπολογιζμψρ : 99.999,89 € απψ πιζηϊζειρ Π.Γ.Δ.-ΑΔ 016 
4. Απψθαζη έγκπιζηρ μελέηηρ:  376/2021 απψθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Βέλος-Βψσαρ 

 

Β. ΑΛΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

1. Πποκωπηξη ανοικηοω διαγτνιζμοω : απ. ππυη.  10400/23-12-2021  
2. Ζμεπομηνία δημοππαζίαρ : 04-02-2022 
3. Έγκπιζη αποηελέζμαηορ Ο.Δ.: απψθαζη 69/2022 
4. Δπιηεςσθείζα έκπηυζη : 26,98%, 
5. Ζμεπομηνία ςπογπαθήρ ζςμθυνηηικοω : 03-05-2022 
6. Ποζψ ζςμθυνηηικοω (με ΦΠΑ) :  73.022,06 €   
7. Ανάδοσορ : Βαζίλειορ Σπίγκαρ  

ΑΔΑ: Ψ17ΝΩ9Π-621



8. Δπιβλέπυν: Γημήηπιορ Πολίηηρ 
 

 
Γ. ΔΓΘΡΗΔΗ Α.Π.Δ. 
1ορ ποζοω   86.491,90 €  ςπψ έγκπιζη. 
 

Γ. ΑΡΥΗΘΔ ΠΡΟΘΔΚΗΔ ΠΔΡΑΗΩΖ ΔΡΓΟΤ  - ΠΑΡΑΣΑΔΗ 

Απσική πποθεζμία πεπαίυζηρ έπγος:    03-11-2022 
Παπαηάζειρ : 1η παπάηαζη πποθεζμίαρ έυρ ηιρ:   ……………. 

   2η παπάηαζη πποθεζμίαρ έυρ ηιρ:   …………….  
 

Δ. ΤΛΟΠΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΘΟΤ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟΤ 
 
Κε ηην παποωζα επγολαβία πποβλέπεηαι η καηαζκεςή κηιπίος αποδςηηπίυν με μεηαλλική καηαζκεςή και πάνελ ζηο γήπεδο ηος 
Εεςγολαηιοω, ήηοι: 

 Δκζκαθέρ και επισϊζειρ. 
 Θαηαζκεςή θεμελίυζηρ και πλάκαρ έδπαζηρ ηηρ μεηαλλικήρ καηαζκεςήρ απψ οπλιζμένο ζκςπψδεμα και  
 Θαηαζκεςή κηιπίος αποδςηηπίυν με μεηαλλική καηαζκεςή (θέπονηαρ οπγανιζμψρ απψ μεηαλλική καηαζκεςή και 

επικάλςτη πλεςπικϊν πάνελ και πάνελ ηηρ ζηέγηρ. 
  

 
 Σ. ΤΛΟΠΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΘΣΔΙΔΚΔΛΟΤ ΦΤΗΘΟΤ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟΤ 
 

Έσοςν γίνει οι καηάλληλερ επγαζίερ εκζκαθϊν, ξςλοηωπυν και ηοποθέηηζηρ ζιδηποω οπλιζμοω θεμελίυζηρ. 
        

II.ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΘΑ ΔΗΖΓΖΔΩ 

Έσονηαρ ςπ’ ψτη: 

1.  Σιρ ιζσωοςζερ διαηάξειρ πος διέποςν ηην εκηέλεζη ηυν Γημοζίυν Έπγυν 

2.  Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 156 ηος Λ. 4412/2016 

3.  Σο θάκελο ηηρ επγολαβίαρ ηος έπγος «Έπγα καηαζκεςήρ αποδςηηπίυν γηπέδος Εεςγολαηιοω»» (απ. μελ. 28/2015 
επικαιποποιημένη)  

4.  Σην απψ 14-07-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακευαλαιωτικού Πίνακα, πος ζςνηάσθηκε πποκειμένος:  
α) να ζςμπεπιλάβει αςξομειϊζειρ ποζοηήηυν ζςμβαηικϊν επγαζιϊν οι οποίερ ππψεκςταν απψ παπαλείτειρ ή ζθάλμαηα 

ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ. ςγκεκπιμένα καηψπιν νεψηεπηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ κπίνεηαι απαπαίηηηη η αωξηζη ηυν 

ποζοηήηυν ηυν Υυμαηοςπγικϊν, Υυμαηοςπγικϊν, ηυν κςποδεμάηυν και ηυν μεηαλλικϊν καηαζκεςϊν. 

β) να ζςμπεπιλάβει ηην  ζωνηαξη νέυν ηιμϊν μονάδυν (4 νέερ ηιμέρ) για επγαζίερ πος δεν είσαν πποβλεθθεί ζηην απσική 

μελέηη αλλά απαιηοωνηαι για ηην ένηεσνη καηαζκεςή και λειηοςπγία ηος έπγος και δεν μποποων να διασυπιζηοων ηεσνικά ή 

οικονομικά απψ ηην ζωμβαζη. Οι νέερ ηιμέρ αθοποων επγαζίερ ηοποθέηηζηρ θεμελιακήρ γείυζηρ, Ανηιζκυπιακέρ και βαθέρ 

μεηαλλικοω ζκελεηοω κηιπίος, ςδπαςλική εγκαηάζηαζη ζηο δάπεδο ηος ςπψ καηαζκεςή κηιπίος πος δεν είσαν πποβλεθθεί 

ζηην απσική μελέηη και κπίνονηαι απψλςηα αναγκαίερ για ηην μελλονηική λειηοςπγικψηηηα και αζθάλεια ηος κηιπίος και 

καλωπηονηαι απψ ηα αππψβλεπηα και απψ επί έλαηηον δαπάνερ μέζα ζηα θεζμοθεηημένα ψπια. 

5.  Σην απψ 14-07-2022 Αιτιολογική έκθεση του 1ου Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ.  ζωμθυνα με ηην οποία, ηο παπψν 1ο ππυηψκολλο 

ζςνηάσθηκε για να ηιμολογηθοων νέερ επγαζίερ οι οποίερ κπίθηκαν αναγκαίερ για ηη ζυζηή εκηέλεζη ηος έπγος και δεν 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην εγκεκπιμένη μελέηη ηος έπγος. 

Για ηην ηιμολψγηζη ηυν επγαζιϊν λαμβάνονηαι ςπψτη ηα επίζημα αναλςηικά ηιμολψγια,  

Οι επγαζίερ  είναι οι εξήρ: 

ΛΣ1: ΛΑΟΗΘ 77.20.01, Δθαπμογή ανηιζκυπιακοω ςποζηπϊμαηορ ενψρ ζςζηαηικοω βάζευρ νεποω η διαλωηος 

αλκςδικήρ, ακπςλικήρ ή ηποποποιημένηρ αλκςδικήρ ή ακπςλικήρ πηηίνηρ. 

ΛΣ2: ΛΑΟΗΘ 77.55, Δλαιοσπυμαηιζμοί κοινοί ζιδηπϊν επιθανειϊν με σπϊμαηα αλκςδικϊν ή ακπςλικϊν πηηινϊν, 

βάζευρ νεποω ή διαλωηος. 

ΛΣ3: ΛΑΤΓΡ 12.29.01.02, Αγυγοί γςμνοί σάλκινοι, πολςκλυνοι διαηομήρ 25 mm². 
ΛΣ4: ΛΑΤΓΡ 12.29.01.02, Γίκηςα  αποσέηεςζηρ ομβπίυν και ακαθάπηυν απψ πλαζηικοωρ  ζυλήνερ δομημένος 
ηοισϊμαηορ με εζυηεπικέρ και εξυηεπικέρ λείερ επιθάνειερ, καηά ΔΙΟΣ ΔΛ 13476-2 

6.  Σα ςμβαηικά ηεωση ηηρ επγολαβίαρ 

ΑΔΑ: Ψ17ΝΩ9Π-621



7.  Ζ ζςνολική δαπάνη ηυν επγαζιϊν ηος 1ος Α.Π.Δ. (συπίρ ηο Φ.Π.Α.) ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 58,888,76 €, 
ενϊ η ζςνολική δαπάνη ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν  73.022,06€ και δεν διαθοποποιείηαι απψ ηο εγκεκπιμένο 
ποζψ ηος ζςμθυνηηικοω.  

8.  Σην έγκπιζη ηος 1ος Α.Π.Δ. και 1ος Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ. ηος έπγος: «ΈΡΓΑ ΘΑΣΑΘΔΤΉ ΑΠΟΓΤΣΖΡΊΩΛ ΓΖΠΈΓΟΤ 
ΕΔΤΓΟΙΑΣΗΟΎ»  απψ ηο Σεσνικψ ςμβοωλιο Γημοζίυν Έπγυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος με ηο ςπ’ απ. 11/18-07-
2022 Πρακτικό - Θέμα 34ο . 

 

Δ Η  Ζ Γ Ο Τ Κ Δ Θ Α 

         Σην έγκριση του 1ου Α.Π.Δ. και 1ου Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ. του έργου: «ΈΡΓΑ ΘΑΣΑΘΔΤΉ ΑΠΟΓΤΣΖΡΊΩΛ 
ΓΖΠΈΓΟΤ ΕΔΤΓΟΙΑΣΗΟΎ»  ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ: 73.022,06 €  ΑΛΑΓΟΥΟΤ: ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΣΡΗΓΘΑ . 

 
 

Ο Πποφζηάμενορ 
 Γ/νζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν 

 
           Γημήηπιορ Πολίηηρ 

Πολιηικψρ Κησανικψρ  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 Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηνλ 1ο Ανακεθαλαιωηικό Πίνακα, &  και 1οσ Π.Θ.Σ.Κ.Λ.Δ.  ηνπ έξγνπ  «Έξγα 

θαηαζθεπήο απνδπηεξίσλ γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ», (αξ. 28/2015 επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο)  ηνπ 

αλαδόρνπ Βαζίιεηνπ Σξίγθα ,  πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, 

πξνθεηκέλνπ λα ηηκνινγεζνύλ λέεο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, 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. 

 
    Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 58,888,76 €, 

ελώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  73.022,06€ θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη από ην 

εγθεθξηκέλν πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

  

      Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 220/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: Ψ17ΝΩ9Π-621
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