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Λέα Φηιαδέιθεηα 9/3/2022
Αξηζ. Ξξση. : 4837/10-3-2022

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 57/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ., 1νπ ΞΘΡΚΛΔ θαη
παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν: “ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΓΩΓΩΛ ΠΛΓΔΠΖΠ
ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΑΘΗΛΖΡΩΛ” (Α.Κ. 90/2019)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 4462/8/4-3-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
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απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 74 Δγθχθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4465/4-3-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Θέμα :

σεη. :

1. Έγκπιζη 1ος ΠΘΣΚΛΔ και 1ος Α.Π.Δ ηος έπγος με ηίηλο:
«ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ
ΑΘΗΛΖΣΧΛ»Α.Κ.: 90/2019
2. Έγκπιζη 1ηρ παπάηαζηρ πποθεζμίαρ ηος έπγος με ηίηλο:
«ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ
ΑΘΗΛΖΣΧΛ»Α.Κ.: 90/2019
Ζ ςπ’απιθμ. 2688/10.02.2022 Γ.Λ.Φ.Λ.Υ αίηηζη ηος αναδόσος
πεπί σοπήγηζηρ παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πεπαίωζηρ 6 μηνών .

Έξγν: : «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ ΑΘΗΛΖΣΧΛ»
Α.Κ.: 90/2019
Ξξνυπνινγηζκφο: 24,000,00 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ππκβαηηθή Γαπάλε: 22.799,99 € (κε Φ.Ξ.Α. 24%)
Αλάδνρνο: ΘΗΟΤΣΟΤΘΣΖ ΣΔΦ.ΓΖΚΖΣΡΗΟ
Δπηβιέπνληεο: Καλήο Ξ.

Θχξηε Ξξφεδξε,
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Παο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα ην 1ν ΞΘΡΚΛΔ θαη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ
Ξίλαθα Δξγαζηψλ, ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή
ζπλεδξίαζε ηεο Ν.Δ. εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Νη πξνηεηλφκελεο κε ην παξφληα 1ν Α.Ξ.Δ. κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληφο ησλ
απνδεθηψλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4412/16. Γελ
ηξνπνπνηείηαη ην “βαζηθφ ζρέδην” ηνπ έξγνπ, νχηε ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία απηνχ,
δελ ζίγεηαη ε πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.
Νη λέεο ηηκέο πνπ απαηηήζεθαλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 1ν ΞΘΡΚΛΔ θαη ζηνλ 1ν
ΑΞΔ νθείινληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ ηεο νδνχ Ξαπαθιέζζα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ
Ξαπαθιέζζα 2Α θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηεο
νδνχ Βαινπθιή.
Νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακνλή ζχληαμεο κειέηεο θαη
θαηαζθεπήο ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ ησλ νδψλ Βαζ. Αιεμάλδξνπ θαη Θνηκήζεσο
Θενηφθνπ, γηα ηελ ζχλδεζε παξφδησλ αθηλήησλ πξνθάιεζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ
ρξνληθή εμέιημε ηνπ έξγνπ.
Ζ Ρερληθή πεξεζία σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζεσξεί φηη είλαη επηβεβιεκέλε
θαη λφκηκε ε ρνξήγεζε λέαο παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Ιακβάλνληαο
ππφςε φηη ε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 21 κήλεο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 147
ηνπ Λ4412/2016 ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δχλαηαη
λα είλαη ίζν σο πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ
(3) κελψλ. Γχλαηαη σο εθ ηνχηνπ λα ρνξεγεζεί παξάηαζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 7
κελψλ, δειαδή έσο ηελ 29/11/2022.
Νη πέληε (5) λέεο ηηκέο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη νη θάησζη:
Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ απφ
ΛΣ1 ζθπξφδεκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1917, εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ Φξεάηην
εζση.δηακέηξνπ 1,20 m
ΛΣ2 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν
ΛΣ3
ΛΣ4
ΛΣ5

Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray iron)
Δπάιεηςε - Ξξνζηαζία επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
εθηεζεηκέλσλ ζε νμέα αζηηθψλ ιπκάησλ κε επνμεηδηθή ιηζαλζξαθφπηζζα.
Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν
νκβξίσλ
Ξην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 1ν ΑΞΔ :



έρνπκε κείσζε ηεο δαπάλεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ θαηά 13.537.76-13.535.36=
2.39€



έρνπκε απνξξφθεζε απφ ηα απξφβιεπηα ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο γηα ηηο λέεο ηηκψλ
εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 1ν ΑΞΔ απνξξφθεζε πνζνχ 2.396.13€ εθ ησλ
2396.18€ δηαζέζηκσλ απξνβιέπησλ απφ ηελ ζπκβαηηθή δαπάλε. πφινηπν
απξνβιέπησλ 2.88€.
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ΠΗΛΑΘΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ (1ος Α.Π.Δ )
Δγκεκπιμένη
ςμβαηική δαπάνη
ζε €

Πποηεινόμενορ
1ορ ΑΠΔ €

ΤΛΟΙΟ ΚΔ Ο.Δ (18%)

15.974.55

18.367.85

ΚΔΡΗΘΟ ΤΛΟΙΟ
ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ (15%)
ΠΡΟΒΙΔΦΖ ΑΛΑΘΔΧΡΖΖ
ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘΑ
ΤΛΟΙΟ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ Α
ΦΞΑ 24%
ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ

15.974.55
2.396.18
16.35
0.00
18.387.09

18.367.85
2.88
16.35
0.00
18.387.09

4412.90
22.799.99

4412.90
22.799.99

Ιακβάλνληαο ππφςε ηε πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο φπσο απηή απνηππψλεηαη
ζηε ζπλεκκέλε Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ε Ν.Δ. σο Ξξντζηακέλε Αξρή, θαιείηαη λα
απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ ΞΘΡΚΛΔ θαη ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ. ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ,
ΔΗΖΓΟΤΚΑΣΔ
1. Ρελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 1νπ ΞΘΡΚΛΔ θαη 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ
ΑΘΗΛΖΣΧΛ» Γαπάλεο Δξγαζηψλ (κε φθεινο, ππφινηπν γηα απξφβιεπηα 2,88
επξψ , αλαζεψξεζε 16,35 επξψ ) ήηνη ζπλνιηθά 18.387.09€ άλεπ ΦΞΑ,
Γαπάλεο Φ.Ξ.Α. 4.412.90€ θαη Ππλνιηθήο Γαπάλεο 22.799.99€.
2. Ρελ παξάηαζε ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ
ΑΘΗΛΖΣΧΛ» θαηά επηά (7) κήλεο, κε αλαζεψξεζε.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 9/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ.
A.M. 90/2019, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19
θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20



Ρνλ 1ν Α.Ξ.Δ., ην 1ν ΞΘΡΚΛΔ θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ



Ρελ ππ’αξηζκ. πξση. 2688/10.02.2022 Γ.Λ.Φ.Λ.Σ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί
ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Α. Ρελ έγκπιζη ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Ξ.Δ.) θαη ηνπ 1νπ
Ξξσηνθφιινπ Θαλνληζκνχ Ρηκψλ Κνλάδσλ Λέσλ Eξγαζηψλ (Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ.) ηνπ έξγνπ
«Θαηαζκεςή αγωγών ζύνδεζηρ διαθόπων ακινήηων» (Α.Κ. 90/2019),
Γαπάλεο Δξγαζηψλ (κε φθεινο, ππφινηπν γηα απξφβιεπηα 2,88 επξψ , αλαζεψξεζε
16,35 επξψ ) ήηνη ζπλνιηθά 18.387.09€ άλεπ ΦΞΑ, Γαπάλεο Φ.Ξ.Α. 4.412.90€ θαη
Ππλνιηθήο Γαπάλεο 22.799.99€.
Πηνηρεία ηνπ έξγνπ:
Έξγν: : «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ ΑΘΗΛΖΣΧΛ»
Α.Κ.: 90/2019
Ξξνυπνινγηζκφο: 24,000,00 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ππκβαηηθή Γαπάλε: 22.799,99 € (κε Φ.Ξ.Α. 24%)
Αλάδνρνο: ΘΗΟΤΣΟΤΘΣΖ ΣΔΦ.ΓΖΚΖΣΡΗΟ
Δπηβιέπνληεο: Καλήο Ξαλ.
Νη πξνηεηλφκελεο κε ην παξφληα 1ν Α.Ξ.Δ. κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληφο ησλ
απνδεθηψλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4412/16. Γελ
ηξνπνπνηείηαη ην “βαζηθφ ζρέδην” ηνπ έξγνπ, νχηε ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία απηνχ,
δελ ζίγεηαη ε πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.
Νη λέεο ηηκέο πνπ απαηηήζεθαλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 1ν ΞΘΡΚΛΔ θαη ζηνλ 1ν
ΑΞΔ νθείινληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ ηεο νδνχ Ξαπαθιέζζα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ
Ξαπαθιέζζα 2Α θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ηεο
νδνχ Βαινπθιή.
Νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακνλή ζχληαμεο κειέηεο θαη
θαηαζθεπήο ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ ησλ νδψλ Βαζ. Αιεμάλδξνπ θαη Θνηκήζεσο
Θενηφθνπ, γηα ηελ ζχλδεζε παξφδησλ αθηλήησλ πξνθάιεζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ
ρξνληθή εμέιημε ηνπ έξγνπ.
Ζ Ρερληθή πεξεζία σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζεσξεί φηη είλαη επηβεβιεκέλε
θαη λφκηκε ε ρνξήγεζε λέαο παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Ιακβάλνληαο
ππφςε φηη ε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 21 κήλεο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 147
ηνπ Λ4412/2016 ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δχλαηαη
λα είλαη ίζν σο πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ
(3) κελψλ. Γχλαηαη σο εθ ηνχηνπ λα ρνξεγεζεί παξάηαζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 7
κελψλ, δειαδή έσο ηελ 29/11/2022.
Νη πέληε (5) λέεο ηηκέο πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη νη θάησζη:
Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ απφ
ΛΣ1 ζθπξφδεκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1917, εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ Φξεάηην
εζση.δηακέηξνπ 1,20 m
ΛΣ2 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν
ΛΣ3
ΛΣ4
ΛΣ5

Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray iron)
Δπάιεηςε - Ξξνζηαζία επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
εθηεζεηκέλσλ ζε νμέα αζηηθψλ ιπκάησλ κε επνμεηδηθή ιηζαλζξαθφπηζζα.
Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν
νκβξίσλ
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Ξην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 1ν ΑΞΔ :


έρνπκε κείσζε ηεο δαπάλεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ θαηά 13.537.76-13.535.36=
2.39€



έρνπκε απνξξφθεζε απφ ηα απξφβιεπηα ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο γηα ηηο λέεο ηηκψλ
εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 1ν ΑΞΔ απνξξφθεζε πνζνχ 2.396.13€ εθ ησλ
2396.18€ δηαζέζηκσλ απξνβιέπησλ απφ ηελ ζπκβαηηθή δαπάλε. πφινηπν
απξνβιέπησλ 2.88€.
ΠΗΛΑΘΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ ΣΟΗΥΔΗΧΛ (1ος Α.Π.Δ )
Δγκεκπιμένη
ςμβαηική δαπάνη
ζε €

Πποηεινόμενορ
1ορ ΑΠΔ €

ΤΛΟΙΟ ΚΔ Ο.Δ (18%)

15.974.55

18.367.85

ΚΔΡΗΘΟ ΤΛΟΙΟ
ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ (15%)
ΠΡΟΒΙΔΦΖ ΑΛΑΘΔΧΡΖΖ
ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘΑ
ΤΛΟΙΟ ΘΔΦΑΙΑΗΟΤ Α
ΦΞΑ 24%
ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ

15.974.55
2.396.18
16.35
0.00
18.387.09

18.367.85
2.88
16.35
0.00
18.387.09

4412.90
22.799.99

4412.90
22.799.99

Β. Ρελ παπάηαζη πποθεζμίαρ πεπαίωζηρ ηνπ έξγνπ «ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΑΓΧΓΧΛ
ΤΛΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΛ ΑΘΗΛΖΣΧΛ» θαηά επηά (7) κήλεο, κε αλαζεψξεζε,
ήηνη κέρξη 29/11/2022.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 57/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζωηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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