
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 43/25 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   344/2022. 

  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 25η Λοεμβρίοσ 2022, ημέρα  Παραζκεσή  και ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

9276/21.11.2022  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] Καιιίξε Μαξία,  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

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

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο :  Περί έγκριζης ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών ηοσ έργοσ : «Έργα 
δικηύων άρδεσζης και ομβρίων 2020» . 
  

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

ησλ κειώλ, ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο  

θάησζη : 

ΘΔΜΑ: Δισήγηση για έγκριση τοσ 1οσ Ανακευαλαιωτικού Πίνακα και 1οσ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  τοσ έργοσ: «ΔΡΓΑ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ :  ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 24.799,47 € απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ 2020 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία :  Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ-
Βφραο 

I.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 

1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
2. Ηκεξνκελία:   8-10-2020  
3. Πξνυπνινγηζκφο : 24.799,47 € απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ 2020 
4. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  344/2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

 

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

1. Απεπζείαο Αλάζεζε κε ηελ Α.Ο.Δ. 11/2021 
2. Έθπησζε : 2,00 %, 
3. Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 15-02-2021 
4. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ) :  24.303,48 €   
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5. Αλάδνρνο : ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ. 
6. Δπηβιέπνπζα : Γεσξγία αληάξκε 

 
 

Γ. ΔΓΚΡΙΔΙ Α.Π.Δ. 
1νο πνζνχ   24.303,48 €  Τπφ έγθξηζε 

 

Γ. ΑΡΥΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΠΔΡΑΙΩΗ ΔΡΓΟΤ  - ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

 

Αξρηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο έξγνπ: 15-08-2021 
 
1ε ΠΑΡΑΣΑΗ: έσο 15-11-2021, Α.Ο.Δ. 198/2021 
 
2ε ΠΑΡΑΣΑΗ: έσο 15-02-2022, Α.Ο.Δ. 316/2021 
 
3ε ΠΑΡΑΣΑΗ: έσο 15-05-2022, Α.Ο.Δ. 21/2022 
 
4ε ΠΑΡΑΣΑΗ: έσο 15-08-2022, Α.Ο.Δ. 110/2022 
 
5ε ΠΑΡΑΣΑΗ: (Δπηκήθπλζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, άξζξν 153 ηνπ Ν. 4938/2022): έσο 15-11-2022, Α.Ο.Δ.  

235/2022. 
 

Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ δηθηχσλ άξδεπζεο θαη νκβξίσλ θαζψο θαη 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζε θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

 Σ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΚΣΔΛΔΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

       Έρνπλ γίλεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο  ηζηκεληέλησλ απιάθσλ θαη αλαθαηαζθεπήο πθηζηάκελσλ, εξγαζίεο επηζθεπήο 

πθηζηάκελσλ απιάθσλ,  θαζαξηζκνί αγσγψλ, εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη ηνπνζέηεζεο 

ζσιήλσλ PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 41. 

II.ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΔΩ 

Έρνληαο ππ’ φςε: 

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

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

3.  Σν θάθειν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα δηθηχσλ άξδεπζεο θαη νκβξίσλ 2020» (αξ. κει. 11/2020 )  

4.  Σελ απφ 24-10-2022 Αιτιολογική έκθεση τοσ 1οσ Ανακευαλαιωτικού Πίνακα, πνπ ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ:  
 

α) λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξφεθπςαλ απφ παξαιείςεηο ή 

ζθάικαηα πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο.  

β) λα ζπκπεξηιάβεη ηελ  ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδσλ (3 λέεο ηηκέο) γηα εξγαζίεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ 

αξρηθή κειέηε αιιά απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά απφ ηελ ζχκβαζε. Οη λέεο ηηκέο αθνξνχλ ζε: 

- εξγαζίεο θαηαζθεπήο  ζηακπσηνχ δαπέδνπ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πιάθαο ηνπ ηζηκεληαχιαθα πνπ 

αλαθαηαζθεπάζηεθε έκπξνζζελ ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο θνηλφηεηαο Κνθθσλίνπ,  

- εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 200 ζε 

ζπλέρεηα ηζηκεληέληνπ αχιαθα πνπ θαηαζθεπάζζεθε ζηελ θνηλφηεηα Βέινπ,  

 - εξγαζίεο  επίζηξσζεο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο επί ηεο πιάθαο ηνπ ηζηκεληαχιαθα πνπ αλαθαηαζθεπάζζεθε 

έκπξνζζελ φκνξεο ηδηνθηεζίαο κε ηελ πξναλαθεξφκελε πιαηεία Κνθθσλίνπ, 

 πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε θαη θξίλνληαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία, ηελ αζθάιεηα 

ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηελ νκνηνκνξθία ησλ πιηθψλ  κε  ηελ πιαηεία ηνπ Κνθθσλίνπ θαη ην πεδνδξφκην Νφηηα ηεο 
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πιαηείαο (ε δε πιαηεία είλαη επηζηξσκέλε κε ζηακπσηφ δάπεδν θαη ην πεδνδξφκην κε αθαλφληζηεο ρνλδξφπιαθεο)  θαη 

θαιχπηνληαη απφ ηα απξφβιεπηα θαη απφ επί έιαηηνλ δαπάλεο κέζα ζηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα. 

 

5.  Σελ απφ 24-10-2022 Αιτιολογική έκθεση τοσ 1οσ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην παξφλ 1ν πξσηφθνιιν 

ζπληάρζεθε γηα λα ηηκνινγεζνχλ λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα επίζεκα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα,  

Οη εξγαζίεο  είλαη νη εμήο: 

ΝΣ1: ΝΑΟΙΚ 78.95,  Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm 

πνηφηεηαο C16/20, κε δνκηθφ πιέγκα Σ131 πνηφηεηαο Β500 θαη ίλεο πνιππξνππιελίνπ, έγρξσκν, κε επίπαζε 

ζθιεξπληηθνχ ρξψκαηνο θαη ρξψκαηνο αξκψλ, ζηακπαξηζκέλα κε εηδηθά θαινχπηα.  

ΝΣ2: ΝΑΤΓΡ 12.10.04, Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC – U 

ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 200 mm. 

ΝΣ3: ΝΑOIK 73.11, Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ πάρνπο 5 cm, επί ππνζηξψκαηνο απφ 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα. 
 

6.  Σα πκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο 
 

7.  Σελ  ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ε νπνία  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.599,58 
€, ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  24.303,48 € θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην 
εγθεθξηκέλν πνζφ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 

8.  Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» απφ 
ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ην αξηζκ. 16/26-10-2022 Πξαθηηθφ – Θέκα 
5ν (εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο) :  

 
 

Δ Ι  Η Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α 

         Σην έγκριση τοσ 1οσ Α.Π.Δ. και 1οσ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. τοσ έργοσ: «ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΡΓΔΤΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
2020»  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 24.303,48 €  ΑΝΑΓΟΥΟΤ: ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ.  όπως ανωτέρω: 

 
Ο Πξντζηάκελνο 

 Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & 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  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ  

   Δγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ  «Έξγα δηθηύσλ  

άξδεπζεο θαη νκβξίσλ», (αξ. κει. 11/2020 )   ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ΔΝΔΡΓΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Δ.,  

πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ : α) λα ζπκπεξηιάβεη  

απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ νη νπνίεο πξόεθπςαλ από παξαιείςεηο ή ζθάικαηα  

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο, β) λα ζπκπεξηιάβεη ηελ  ζύληαμε λέσλ ηηκώλ κνλάδσλ (3 λέεο ηηκέο) γηα  

εξγαζίεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε αιιά απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή  

θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη δελ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά από ηελ ζύκβαζε  θαη  

θαιύπηνληαη από ηα απξόβιεπηα θαη από επί έιαηηνλ δαπάλεο κέζα ζηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα. 
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       Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ε νπνία  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

19.599,58 €, ελώ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  24.303,48 € θαη δελ 

δηαθνξνπνηείηαη από ην εγθεθξηκέλν πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 344/2022 
  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 
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