
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 46/14 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   373/2022. 

  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 14ε  Γεθεκβρίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 10060/09.12.2022  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, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο β]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , γ] 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.          

Θέκα 5ο :  Περί έγθρηζες ηοσ 1οσ Αλαθεθαιαηωηηθού Πίλαθα Δργαζηώλ ηοσ έργοσ κε ηίηιο : 
«Έργα επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ 
ζεοκελία ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Θ. Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας» . 
  

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

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

θάησζη : 

         ΘΔΜΑ: Διζήγηζη για έγκριζη ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα ηοσ έργοσ: «Έργα επειγοσζών 
ανηιπλημμσρικών εργαζιών για ηην αποκαηάζηαζη ηων ζημιών από ηην θεομηνία ζηις 29&30/09/2018 
ζηην Κ. Δλληνοτωρίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας» 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ :  Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 166.599,50 €  (κε ΦΠΑ 24%) απφ πηζηψζεηο ΠΓΔ-ΑΔ 572 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

I.ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 
1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Γ/λζε  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 
2. Αξηζκφο Μειέηεο:   06-2021 
3. Πξνυπνινγηζκφο : 169.999,49€ απφ πηζηψζεηο ΠΓΔ-ΑΔ 572 
4. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  108/2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 
1. Πξφζθιεζε Γεκάξρνπ απ’ επζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32 & 32α ηνπ Ν.4412/2016: αξ. πξση. 

3515/18-05-2021 
2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ο.Δ.: απφθαζε 147/2021 
3. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 2,00%, 
4. Πξσηφθνιιν  θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 6426/20-08-2021 
5. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (κε ΦΠΑ) :  166.599,50 €  (κε ΦΠΑ 24%) 
6. Αλάδνρνο : Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. 
7. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

ΑΔΑ: 6ΗΚ3Ω9Π-ΩΒΚ



Γ. ΑΡΥΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΠΔΡΑΙΩΗ ΔΡΓΟΤ  - ΠΑΡΑΣΑΔΙ 
Αξρηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο έξγνπ: 20-12-2021 
Απφθαζε Ο.Δ. 280/2022 κε πξνζεζκία «νξηαθήο» παξάηαζεο : 20/01/2023 

Γ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
Με ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηνλ ππάξρνληα αγσγφ νκβξίσλ 
πδάησλ ζην θέληξν ηεο Κνηλφηεηαο Διιελνρσξίνπ. Ήηνη πξνβιέπνληαη εξγαζίεο: 
 

 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 
 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 Καζαηξέζεηο µεµνλσµέλσλ ζηνηρείσλ ή ηµεµάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζµέλν ζθπξφδεµα 
 Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ 
 Δπηρψζεηο νξπγµάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ µε δηαβαζµηζµέλν ζξαπζηφ αµµνράιηθν ιαηνµείνπ. Γηα ζπλνιηθφ 

πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm. 
 Παξαγσγή, µεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπµπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέµαηνο. Γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεµα θαηεγνξίαο C12/15. 
 Παξαγσγή, µεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπµπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέµαηνο Γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεµα θαηεγνξίαο C25/30 
 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ. 
 Πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζµνχ ζθπξνδεµάησλ  πδξαπιηθψλ έξγσλ (B500C). 
 Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
 Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα 
 Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

  
 Δ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΚΣΔΛΔΜΔΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
Έρνπλ γίλεη νινθιεξσζεί ην 77% ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ.        
 

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 ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζψλ αληηπιεκκπξηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ηελ 
ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο» (αξ. κει. 06/2021)  

4.  Σελ απφ 08-12-2022 Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα, πνπ ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξφεθπςαλ απφ παξαιείςεηο ή ζθάικαηα 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο. 

5.  Σα πκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο 

6.  Σελ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 134.241,85€ κε 
κείσζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 113,65€. 

Δ Ι  Η Γ Ο Τ Μ Δ Θ Α 
 

         Σην έγκριζη ηοσ 1οσ Α.Π.Δ. ηοσ έργοσ: «Έργα επειγοσζών ανηιπλημμσρικών εργαζιών για ηην 
αποκαηάζηαζη ηων ζημιών από ηην θεομηνία ζηις 29&30/09/2018 ζηην Κ. Δλληνοτωρίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ-
Βότας»  με ζσνολική δαπάνη: 134.241,85€  ΑΝΑΓΟΥΟΤ: Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. 

 
Ο Πξντζηάκελνο 

 Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 

           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  

 

ΑΔΑ: 6ΗΚ3Ω9Π-ΩΒΚ



   Δγθρίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ  «Έργα  

επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ ζεοκελία  

ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Θ. Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας », (αξ. κει. 06/2021 )   ηεο  

αλαδόρνπ εηαηξείαο Π.. ΚΔΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. , πνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.  

4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ νη νπνίεο  

πξόεθπςαλ από παξαιείςεηο ή ζθάικαηα πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο . 

    Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 134.241,85€ κε κείσζε ηεο  

εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 113,65€. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 373/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΗΚ3Ω9Π-ΩΒΚ
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