
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 37/05 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   282/2022. 

  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 5η  Οκηωβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Ανηιπροέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 7647/30.09.2022  

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] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο  θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο θαη β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο . 

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 6ο : Περί έγκριζης 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών ηοσ έργοσ : «Έργα 
ζσνηηρήζεων κοινότρηζηων τώρων» . 
  
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην έκηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

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

 
ΘΔΜΑ: Διζήγηζη για έγκπιζη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικοω Πίνακα ηος έπγος: «Έργα συντηρήσεων κοινοχρήστων 

χώρων» 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ :  Κυν/νος Παπαθαναζίος 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 39.907,28 € απψ πιζηϊζειρ ΚΑΠ επενδςηικϊν δαπανϊν ηυν δήμυν   
                                     (ππϊην ΑΣΑ) έηοςρ 2022. 
Γιεςθωνοςζα Τπηπεζία : Γ/νζη  Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Γήμος Βέλος-Βψσαρ 
 
I.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 
1. Τπηπεζία εκπψνηζηρ : Γ/νζη  Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Γήμος Βέλος-Βψσαρ 
2. Ημεπομηνία:   24-03-2022  
3. Πποχπολογιζμψρ : 39.907,28 € απψ πιζηϊζειρ ΚΑΠ επενδςηικϊν δαπανϊν ηυν δήμυν  (ππϊην ΑΣΑ) έηοςρ 

2022  

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

1. Η ανάθεζη ηος έπγος θα γίνει με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ζωμθυνα με ηο άπθπο 118 ηος 
Ν.4412/2016 ψπυρ αςηψ ανηικαηαζηάθηκε απψ ηο άπθπο 50 ηος Ν. 4782/2021.Ημεπομηνία δημοππαζίαρ : 04-
02-2022 

2. Ππψζκληζη ςποβολήρ πποζθοπϊν: Απ. ππυη. 4304/20-06-2022 
3. Απψθαζη Γημάπσος απ’ εςθείαρ ανάθεζηρ : 221/2022 
4. Δπιηεςσθείζα έκπηυζη : 4,00%, 
5. Ημεπομηνία ςπογπαθήρ ζςμθυνηηικοω : 27/07/2022 με απ. ππυη. 5563 
6. Ποζψ ζςμθυνηηικοω (με ΦΠΑ) :  38.310,99 €   

ΑΔΑ: ΨΓΨΟΩ9Π-9Φ0



7. Ανάδοσορ : Κυν/νορ Παπαθαναζίος 
8. Δπιβλέπυν: Γημήηπιορ Πολίηηρ 

Γ. ΑΡΥΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΠΔΡΑΙΩΗ ΔΡΓΟΤ  - ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

Απσική πποθεζμία πεπαίυζηρ έπγος: 27-01-2023 
 
Γ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Με ηην παποωζα επγολαβία πποβλέπονηαι επγαζίερ ανακαηαζκεςήρ κοινοσπήζηυν σϊπυν ηυν ςπαπσψνηυν πλαηειϊν 

ηυν Κοινοηήηυν Κπηνϊν, Κοκκυνίος, Ποςλίηζαρ και οςληναπίος ηος Γήμος Βέλος-Βψσαρ, ήηοι : 

 

1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ 
1.1 Καθαίπεζη ζηοισείυν καηαζκεςϊν απψ άοπλο ζκςπψδεμα  
1.2 Καθαίπεζη ζηοισείυν καηαζκεςϊν απψ οπλιζμένο ζκςπψδεμα 
1.3 Γενικέρ εκζκαθέρ 
1.4 Καθαίπεζη επικεπαμϊζευν    
2. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 
2.1 Ανακαίνιζη ζηαμπυηϊν δαπέδυν εξυηεπικϊν σϊπυν 
2.2 Σοποθέηηζη γευωθαζμαηορ ζηπαγγιζηηπίυν  
2.3 Σοποθέηηζη Φηθίδερ εξ ςλικοω λαηομείος διαζηάζευν 0,5-2,5εκ  
2.4 Αποκαηάζηαζη επιθανειϊν ζκςποδέμαηορ πος έσοςν ςποζηεί θθοπέρ λψγυ διάβπυζηρ οπλιζμοω 
2.5 Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηψπος, διάζηπυζη και ζςμπωκνυζη ζκςποδέμαηορ 
2.6 Γιαμψπθυζη ζηαμπυηϊν δαπέδυν εξυηεπικϊν σϊπυν  
2.7 ανίδυμα ζηέγηρ    
2.8 Δπίζηπυζη απλή με αζθαληψπανο  
2.9 Δπγαζία επικεπάμυζηρ  
2.10 ιδηπά κιγκλιδϊμαηα απψ πάβδοςρ ζςνήθυν διαηομϊν,ζςνθέηος ζσεδίος απψ εςθωγπαμμερ και καμπωλερ 

πάβδοςρ 
2.11 Τπψζηπυμα (αζηάπι) ηζιμενηοσπυμάηυν απψ ακπςλικέρ πηηίνερ βάζευρ διαλωηοςιδηπά κιγκλιδϊμαηα απψ 

πάβδοςρ ζςνήθυν διαηομϊν, ζςνθέηος ζσεδίος απψ εςθωγπαμμερ και καμπωλερ πάβδοςρ 
2.12 Υπυμαηιζμοί επί επιθανειϊν επισπιζμάηυν με σπϊμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζευρ εξυηεπικϊν επιθανειϊν Ανακαίνιζη παλαιϊν σπυμαηιζμένυν επιθανειϊν   . 
2.13 Ανακαίνιζη παλαιϊν σπυμαηιζμένυν επιθανειϊν με διπλή ζηπϊζη  ελαιοσπϊμαηορπαηοςλάπιζμα 

πποεηοιμαζμένυν επιθανειϊν, ξςλίνυν επιθανειϊν  
2.14 Δλαιοσπυμαηιζμοί κοινοί  
2.15 παηοςλάπιζμα πποεηοιμαζμένυν επιθανειϊν, ξςλίνυν επιθανειϊν Υπυμαηιζμοί επιθανειϊν γςτοζανίδυν  
2.16 Πποεηοιμαζία ξςλίνυν επιθανειϊν για σπυμαηιζμοωρ 
2.17 Δπάλειτη ξςλίνυν επιθανειϊν με λινέλαιο, διπλή επάλειτη λινελαίος 
2.18 Δπιζκεςή – ζςνηήπηζη ςπαίθπιυν καθιζμάηυν (παγκάκια). 
 

 Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΚΣΔΛΔΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Έσει ολοκληπυθεί ηο ανυηέπυ πεπιγπαθψμενο θςζικψ ανηικείμενο ηος έπγος ζε ποζοζηψ 90%. 

II.ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΔΩ 

Έσονηαρ ςπ’ ψτη: 

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

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

3.  Σο θάκελο ηηρ επγολαβίαρ ηος έπγος «Έργα συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων»  

4.  Σην απψ 28-09-2022 Αιηιολογική έκθεζη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικοω Πίνακα, πος ζςνηάσθηκε πποκειμένος 
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 οικοδομικϊν επγαζιϊν. 

5.  Σα ςμβαηικά ηεωση ηηρ επγολαβίαρ 

6.  Η ζςνολική δαπάνη ηυν επγαζιϊν ηος 1ος Α.Π.Δ. (συπίρ ηο Φ.Π.Α.) ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 26.156,77€ με 
μείυζη ηηρ ζωμβαζηρ καηά 0,10%.  

Δ Ι  Η Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α 
 
         Σην έγκπιζη ηος 1ος Α.Π.Δ. ηος έπγος: «Έπγα ζςνηηπήζευν κοινοσπήζηυν σϊπυν»  με Ανάδοσο ηον κ. 

Κυν/νο Παπαθαναζίος με ποζψ 1ος Α.Π.Δ. 30.864,99 € (με ΦΠΑ 24%) απψ πιζηϊζειρ ΚΑΠ επενδςηικϊν δαπανϊν 
ηυν δήμυν  (ππϊην ΑΣΑ) έηοςρ 2022. 

 

ΑΔΑ: ΨΓΨΟΩ9Π-9Φ0



Ο Πποφζηάμενορ 
Γ/νζηρ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν 

 
 

Γημήηπιορ Πολίηηρ 
Πολιηικψρ Μησανικψρ  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  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ  «Έξγα ζπληεξήζεσλ θνηλόρξεζησλ  

ρώξσλ»  ηνπ αλαδόρνπ Κσλ/λνπ Παπαζαλαζίνπ πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 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  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 30.864,99 € (κε ΦΠΑ 24%)  

από πηζηώζεηο ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ  (πξώελ ΑΣΑ) έηνπο 2022, κε κείσζε ηεο  

ζύκβαζεο θαηά 0,10%.  

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 282/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΨΟΩ9Π-9Φ0
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