
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 36/28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   272/2022. 

  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 28η  επηεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 7386/23.09.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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], δξάιεο Μηραήι Αληηπξόεδξνο, β] ηάρνο Αλδξέαο, γ] 

Καιιίξε Μαξία  θαη απόληεο νη : α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο  Πξόεδξνο, β]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, 

γ]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Περί έγκριζης 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών (ηακηοποιηηικός) ηοσ 
έργοσ : «Έργα Γημοηικής Οδοποιίας έηοσς 2020» (αρ. μελ. 12/2020). 

  
Ο Αληηπξόεδξνο 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 : 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

(ζπλνδεχεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ - Σαθηνπνηεηηθφο) 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
Ο ππνβαιιφκελνο 1νο Α.Π.Δ. ηεο παξαπάλσ εξγνιαβίαο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ 
Ν.4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμήζεηο ζηηο πνζφηεηεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο. 
Γίλεηαη απνξξφθεζε κέξνπο ηνπ πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη δελ 
ππάξρνπλ «επί έιαηηνλ» δαπάλεο. 
Ο ελ ιφγσ Α.Π.Δ. είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 

2. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
          
         2.1 Μελέηη 
          

1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Σκήκα Μειεηψλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθψλ Έξγσλ  
2. Ηκεξνκελία:   20/10/2020  
      Πξνυπνινγηζκφο : 145.139,06 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 

      Υξεκαηνδφηεζε : ΑΣΑ 2020 θαη Ι.Π. 

3. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  226/2020 (ΑΓΑ: ΩΟ5Ω9Π-ΟΘΟ)   

         2.1 Ανάθεζη έργοσ 

 
1. Ηκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 04/12/2020 

2. χζηεκα Γεκνπξαηήζεσο : Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  
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3. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο : απφθαζε 349/2020 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

4. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 55,06% 

5. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 3911/31-05-2021 

6. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ) :  65.221,81 €   

7. Αλάδνρνο : Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. 

8. Δπηβιέπσλ Μεραληθφο: Πέηξνο Πεληέξεο 

          

          2.2 σνοπηική περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ 

 

          Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηνζηξψζεσλ ζε νδνχο ησλ     

          Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βφραο θαζψο θαη εξγαζίεο γηα ηελ δηακφξθσζε  

          ηνπ θφκβνπ (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε) ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Αρέπαλο –  

          Καπνδηζηξίνπ – 25εο Μαξηίνπ ηεο Γ.Δ. Βέινπ.  

     

Πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο) 

 Δξγαζίεο νδνζηξσζίαο (θαηαζθεπή ππφβαζεο, βάζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) απφ ζξαπζηφ πιηθφ 

ιαηνµείνπ 

 Απφμεζε - θξεδάξηζκα ηνπ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ζε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν βάζνο κέρξη  4 

εθ., αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εξγνιαβίαο απηήο, έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ απφμεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ ηάπεηα θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη ηνπο θαλφλεο 

νξζήο, αζθαινχο θαη έληερλεο εθηέιεζεο ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5, φπνπ 

απαηηείηαη, ή αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Δ.ΣΔ.Π, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 cm κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 

 Γηακφξθσζε ζηακπσηνχ δαπέδνπ 

 Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε θφκβνπ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Αρέπαλο – 

Καπνδηζηξίνπ – 25εο Μαξηίνπ ηεο Γ.Δ. Βέινπ , κε γλψκνλα ηελ  

εμππεξέηεζε φισλ ησλ θηλήζεσλ ζηνλ θφκβν αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο  

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αιιά θαη καθξνπξφζεζκνπ φγθνπ θπθινθνξίαο.  

            Πξνο ηνχην δηαηεξείηαη ε δηαηνκή ηεο θχξηαο θίλεζεο Αρέπαλο – Καπνδηζηξίνπ θαη  

δεκηνπξγείηαη εκηθχθιην ζηνλ θφκβν κε ηελ 25εο Μαξηίνπ θαη Αρέπαλο. 

 
2.3  Δγκρίζεις Α.Π.Δ. 

      
          Ο 1νο  ΑΠΔ – Σαθηνπνηεηηθφο  πνζνχ 65.221,81 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) ηειεί ππφ     
          Έγθξηζε. 
 

       2.4  Πρόοδος εργαζιών 

             

         Σν έξγν έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη εθδνζεί ε 5335/19-07-2022 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο. 

        

3.  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΗ 

 
            Έρνληαο ππ’ φςε: 

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

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

3.  Σν θάθειν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα Γεκνηηθήο Οδνπνηίαο έηνπο 2020»  (αξ. κει. 12/2020) 

 4. Σελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ήηαλ κέρξη ηηο 31-01-2022 

 5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 14/2022  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε   

      πεξαίσζεο εξγαζηψλ κέρξη 30-4-2022 (ΑΓΑ: 6Δ0ΘΩ9Π-5ΙΝ) 

 6. Σελ ππ΄ αξηζκ. 125/2022  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε   

      πεξαίσζεο εξγαζηψλ κέρξη 30-06-2022. 
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 7. Σνλ 1ν ΑΠΔ – Σαθηνπνηεηηθφ – πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 132 & 156 ηνπ Ν. 4412/2016  

       πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη : 

ηηο δαπάλεο απφ απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ   ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ 

αθξηβέζηεξεο πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη νθείινληαη ζε 

θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.   

Οη πεξηιακβαλφκελεο ζηνλ 1ν ΑΠΔ ( Σαθηνπνηεηηθφο) απμνκεηψζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ 

εξγαζηψλ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, δελ πξνθχπηνπλ απφ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ «βαζηθνχ ζρεδίνπ» ηνπ έξγνπ (δει. ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ 

δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ ηεο) θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή, ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

Η θάιπςε ησλ επηπιένλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζηνλ 1ν ΑΠΔ  

(Σαθηνπνηεηηθφο) απμήζεηο ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ γίλεηαη  κε ηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ 

δαπαλψλ ηεο χκβαζεο , αθνξνχλ ζηελ άξηηα    πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απηήο  θαη δελ 

γίλεηαη αλάισζε ησλ «επί έιαηηνλ» δαπαλψλ.  

Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην»  (ππφ ηελ έλλνηα ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 2004/17 ) ηεο 

πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε 

θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.      Δπηπιένλ, δελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη «επί έιαηηνλ» δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή 

λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.        

Οη επηκέξνπο «επί έιαηηνλ» δαπάλεο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ 20% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο 

αληίζηνηρεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ, αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηα. 

Γελ παξαηεξείηαη θακία αχμεζε ζηνλ παξφληα Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη είλαη 

ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 

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

φπσο αλαιχνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Ι. 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 
 

ΔΡΓΑΙΔ ΤΜΒΑΗ 
Α)  ΠΟΑ 
ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ 

Β)  ΠΟΑ 
1οσ Α.Π.Δ. 

ΓΙΑΦΟΡΔ 
ΓΑΠΑΝΩΝ  

(Β-Α) 

        

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 1.131,90 1.353,92 222,02 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ -  ΔΠΙΣΡΩΔΙ - ΦΡΔΑΣΙΑ 1.241,86 1.488,92 247,06 

ΟΓΟΣΡΩΙΑ 4.647,51 5.534,13 886,62 

ΑΦΑΛΣΙΚΑ 30.770,55 32.203,58 1.433,03 

ΗΜΑΝΗ 968,85 993,06 24,21 

ΤΝΟΛΟ 38.760,67 41.573,61 2.812,94 

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% 6.976,92 7.483,25 506,33 

ΤΝΟΛΟ  45.737,59 49.056,86 3.319,27 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 6.860,64 3.541,37 -3.319,27 

ΤΝΟΛΟ   52.598,23 52.598,23 0,00 

Φ.Π.Α. 24% 12.623,58 12.623,58 0,00 

ΤΝΟΛΟ   65.221,81 65.221,81 0,00 
 

            Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζπλνιηθήο                

           δαπάλεο 65.221,81 € κε Φ.Π.Α. 24%. 

  
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  

 Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο  
 

Γεκήηξηνο Πνιίηεο  
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 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  
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (ηαθηνπνηεηηθό) ηνπ έξγνπ  «Έξγα  

Γεκνηηθήο Οδνπνηίαο έηνπο 2020», (αξ. κει. 12/2020)  ηνπ αλαδόρνπ Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ., πνπ  

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηα άξζξα 132 & 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη  

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, νη νπνίεο δελ κεηαβάιινπλ ηελ θύζε ηεο ύκβαζεο θαη  ην  

θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ . 

Η θάιπςε ησλ επηπιένλ δαπαλώλ πνπ πξνθύπηνπλ γίλεηαη  κε ηε δηάζεζε  ησλ απξνβιέπησλ ηνπ έξγνπ  

θαη δελ γίλεηαη αλάισζε ησλ «επί έιαηηνλ» δαπαλώλ.  

Γελ παξαηεξείηαη θακία αύμεζε ζηνλ παξόληα Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη είλαη 

ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο 

    Η  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 65.221,81€ κε ΦΠΑ 24%. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 272/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ                                   

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΓΡΑΙΖ ΚΗΥΑΖΙ 
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