
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

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

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   283/2022. 

  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 7ο : Περί έγκριζης 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών ηοσ έργοσ : «Έργα 
επούλωζης λάκκων έηοσς 2021» . 
  
Ο Αληηπξόεδξνο 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 : 

 
Ε  Ι    Η  Γ  Η    Η 

 
Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ Γημήηπιορ Πολίηηρ, Πποφζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών & Πολεοδομίαρ 
ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ,  έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Τιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ πος διέποςν ηην εκηέλεζη ηυν Γημοζίυν Έπγυν. 
2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 156 ηος Ν. 4412/2016 όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει ζήμεπα. 
3. Το θάκελο ηηρ επγολαβίαρ ηος έπγος: «ΕΡΓΑ ΕΠΟΤΛΩΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΣΟΤ 2021» 
4. Τον 1ο Ανακεθαλαιυηικό Πίνακα Δπγαζιών. 

Ε  Ι    Η  Γ  Ο  Τ  Μ  Α  Ι 
 

Την έγκπιζη ηος 1ος Ανακεθαλαιυηικού  Πίνακα Δπγαζιών ηος παπαπάνυ έπγος, ζύμθυνα ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 156 ηος Ν. 4412/2016 όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει ζήμεπα, πποκειμένος:  

- να ζςμπεπιλάβει αςξομειώζειρ ποζοηήηυν ζςμβαηικών επγαζιών οι οποίερ πποέκςταν από παπαλείτειρ 

ή ζθάλμαηα ηηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ. 

Έηζι αθού ηηπήθηκαν οι διαηάξειρ επί έλαηηον δαπανών  και σπήζηρ απποβλέπηυν (απθ. 156 ηος  

Ν.4412/2016 όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει ζήμεπα) ζςνηάσθηκε ο 1ορ ΑΠΔ ποζού 27.999,99 € (με ηον 

Φ.Π.Α.) όζο και ηο  ποζό ηηρ ζύμβαζηρ.  

Πποηείνεηαι η έγκπιζη  ηος 1ος  Α.Π.Δ. ηηρ επγολαβίαρ ζςνολικήρ δαπάνηρ 27.999,99  € με ΦΠΑ 24% 

Ο Προϊζηάμενος Διεύθσνζης 
       Σετνικών Τπηρεζιών & Πολεοδομίας 

Δημήηριος Πολίηης  
Πολιηικός Μητανικός ΠΕ3 

ΑΔΑ: 6Υ0ΖΩ9Π-Λ6Ν



 

            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    ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειοψηθούνηος ηοσ κ. Βοσδούρη) 

 

   Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ  «Έξγα Δπνύισζεο Λάθθσλ έηνπο  

2021»  ηνπ αλαδόρνπ Γεληθή Αζθαιηηθώλ ΙΚΔ,  πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.  

4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ, από 

παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο θαη αθνύ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο επί έιαηηνλ 

δαπαλώλ  θαη ρξήζεο απξνβιέπησλ. 

   Η  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 27.999,99 € κε ΦΠΑ 24% 

όζν θαη ην  πνζό ηεο ζύκβαζεο.  

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 283/2022 

  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: 6Υ0ΖΩ9Π-Λ6Ν
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