
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 44/01 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   356/2022. 

  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 1η Γεκεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9441/25.11.2022  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]ηάρνο Αλδξέαο, β] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , δ] 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 6ο :  Περί έγκριζης ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών ηοσ έργοσ με ηίηλο : 
«Έργα Γημοηικής Οδοποιίας έηοσς 2022» (αριθ. μελ. 5/2022) . 
  

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

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

θάησζη : 

ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
                                                                (ζπλνδεύεη ηνλ 1ν Α.Ξ.Δ.) 
1.ΓΔΝΙΚΑ 

Ν ππνβαιιόκελνο 1νο Α.Ξ.Δ. ηεο παξαπάλσ εξγνιαβίαο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ 

Λ.4412/2016 , όπσο ηζρύεη ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο ζηηο πνζόηεηεο ησλ ζπκβαηηθώλ 

εξγαζηώλ, νη νπνίεο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο. 

Γίλεηαη απνξξόθεζε κέξνπο ηνπ πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ εληόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη δελ 

ππάξρνπλ «επί έιαηηνλ» δαπάλεο. 

Ν ελ ιόγσ Α.Ξ.Δ. είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο. 

 

2. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο θαίλνληαη ζην ζπλνπηηθό δειηίν, πνπ ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα 1ν Α.Ξ.Δ. 

 

3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο έξγνπ είλαη εξγαζίεο ρσκαηνπξγηθώλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηνζηξώζεσλ ζε νδνύο 

ησλ Γεκνηηθώλ θαη Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο. 

 

4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1οσ Α.Π.Δ. 

Ν παξώλ Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο  πνζνηήησλ όπσο 

απηέο πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ πξνκέηξεζή ηνπο. Νη απμήζεηο θαιύπηνληαη από ην 

θνλδύιη ησλ απξνβιέπησλ, γηα ηηο νπνίεο επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

ΑΔΑ: Ω39ΕΩ9Π-1ΙΨ



 Γελ πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ βαζηθνύ ζρεδίνπ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

 Γε ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, πνηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

 Γελ θαηαξγείηαη θακία νκάδα εξγαζηώλ. 

 Γελ ηξνπνπνηνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 Ρεξνύληαη νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Λόκν (20% αλά νκάδα εξγαζηώλ θαη 10% επί 

ηνπ ζπλόινπ). 

Ρα επί πιένλ είλαη 1.567,91 €(με ΓΔ & ΟΔ 18%) θαη θαιύπηνληαη από ηα απξόβιεπηα θαη δελ γίλεηαη 

κεηαθνξά «επί έιαηηνλ» δαπαλώλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ. 

 

5. ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Ρν έξγν είλαη ζε εμέιημε. 

 

6. ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

Ζ πξόβιεςε ηεο δαπάλεο αλαζεώξεζεο είλαη 425,85 € . 

 

7. ΑΤΞΗΗ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 1οσ Α.Π.Δ. 

Α’ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΛΑΟΝ ΓΑΠΑΝΗ ΟΜΑΓΑ ≤ 20% 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΜΒΑΗ 1ος Α.Π.Δ. ΓΙΑΦΟΡΔ 1οσ ΑΠΔ - ΤΜΒΑΗ 

1. Σσκαηνπξγηθά 2.199,71 € 2.199,71 € ΣΩΟΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖ 0,00 € 

2.Νδνζηξσζία 4.672,99 € 4.679,05 € ΑΜΖΠΖ + 6,06 € 

3.Αζθαιηηθά 36.144,36 € 37.467,04 € ΑΜΖΠΖ + 1.322,68 € 

Άζξνηζκα εξγαζηώλ (Π1) 43.017,06 € 44.345,80 € ΑΜΖΠΖ + 1.328,74 € 

Ξξνζηίζεηαη ΓΔ & ΝΔ 18% 7.743,07 € 7.982,24 € ΑΜΖΠΖ + 239,17 € 

Άζξνηζκα εξγαζηώλ (Π2) 50.760,13 € 52.328,04 € ΑΜΖΠΖ + 1.567,91 € 

Απξόβιεπηα 15% 7.614,02 € 6.046,11 € ΚΔΗΩΠΖ - 1.567,91 € 

Άζξνηζκα εξγαζηώλ (Π3) 58.374,15 € 58.374,15 €  0,00 € 

Ξξόβιεςε αλαζεώξεζεο 425,85 € 425,85 €  0,00 € 

Άθροισμα εργασιών 
(4) 

58.800,00 € 58.800,00 €  0,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 14.112,00 € 14.112,00 €  0,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 72.912,00 € 72.912,00 €  0,00 € 

   
 

Β’ ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΠΙ ΔΛΑΟΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΤΜΒΑΗ 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑΦΟΡΔ 1οσ ΑΠΔ - ΤΜΒΑΗ 

1. Σσκαηνπξγηθά ΣΩΟΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖ 0,00 € 

2.Νδνζηξσζία ΑΜΖΠΖ + 6,06 € 

3.Αζθαιηηθά ΑΜΖΠΖ + 1.322,68 € 

 
ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΔΙΑΠΠΝΛ ΓΑΞΑΛΔΠ = 0,00 € 

 
                  Ξξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΔΟΓΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ   
                  ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΔΡΝΠ 2022»  ζπλνιηθήο δαπάλεο 72.912,00 € κε Φ.Ξ.Α. 24%. 

ΑΔΑ: Ω39ΕΩ9Π-1ΙΨ



 
 

Εεπγνιαηηό, 23/11/2022 
Ν Ξξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο  

 Ρ.. & Ξνιενδνκίαο  
 

Γεκήηξηνο Ξνιίηεο  
                                                             Ξνιηηηθόο Κεραληθόο ΞΔ3 
 

            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 Γεκνηηθήο  

Οδνπνηίαο, έηνπο 2022 », (αξ. κει. 05/2022 )   ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ  

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Ι.Κ.Δ., πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ  

λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο  πνζνηήησλ όπσο απηέο πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη  

ηελ πξνκέηξεζή ηνπο θαη θαιύπηνληαη από κέξνπο ηνπ πνζνύ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ εληόο ησλ  

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη δελ ππάξρνπλ «επί έιαηηνλ» δαπάλεο. 

 

       Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 72.912,00 € κε Φ.Π.Α. 

24% θαη ν  ελ ιόγσ Α.Π.Δ. είλαη ηζνζθειηζκέλνο κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 356/2022 

  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: Ω39ΕΩ9Π-1ΙΨ
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