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     Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

 
Γξαθείν  Οηθ. Δπηηξνπήο 

                         
 

Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξ.        : Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 44/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 

 
Αξηζ. Απφθαζεο : 284/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ.-Ραθηνπνηεηηθνχ ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: “Απνθαηάζηαζε θζνξψλ 
πεδνδξνκίσλ ” (Α.Κ. 06/2022)». 
 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη 
ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29758/40/9-12-2022 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ 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, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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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) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά. 

 
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά 

ηελ έλαξμε απηήο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. ζε 
έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ επαλεηιεκκέλε θαζπζηέξεζε απνζηνιήο 
εηζεγήζεσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29691/8-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΚΑ:  Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ.-Ραθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ 

πεδνδξνκίσλ» Α.Κ.: 06/2022 
 

ΠΣΔΡ:  Ζ ππ’ αξ. πξωη. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ 20684/08-09-22 (A.Γ.Α.: 
6ΣΥΡ46ΚΧ0Η-ΚΓΓ, ΑΓΑΚ: 22SYMV011215008) ύκβαζε. 
 

Θχξηε Ξξφεδξε,  
 
Παο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ- 

Ραθηνπνηεηηθφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ» Α.Κ.: 06/2022 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: 

Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ (1νο Α.Ξ.Δ.-Ραθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ 

ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απμνκεηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ 
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αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ απαίηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, είλαη δε ζχκθσλεο 

κε ην βαζηθφ ζρέδην απηνχ.( άξζξνπ 132, παξ. 2, ηνπ Λ.4412/2016.) 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. (φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ) αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: 

         ΑΡΥΗΘΖ 
ΤΚΒΑΖ 

   1νο  Α.Π.Δ.   

ΤΛΟΙΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ 

50.419,04     57.970,88 +7.551,84  

ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ 7562,86               0,00  -
7.562,86 

ΤΛΟΙΟ 28.399,30     57.970,88 +11,02  

ΑΛΑΘΔΧΡΖΖ 34,80             34,80       0,00  

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘΑ 800,00 800,00 0,00  

ΤΛΟΙΟ 58.816,00      58.804,98           -11,02 

Φ.Π.Α. 14.115,84 14.113,19  -2,65 

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ 72.931,84      72.918,17  -13,67 

 

Έηζη ινηπφλ έρνπκε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ 72.918,71€ ήηνη ζε ΚΔΗΧΖ σο 

πξνο ηε ζχκβαζε.  

Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Ξξντζηακέλε 

Αξρή, λα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΞΔ-Ραθηνπνηεηηθνχ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζε 

κείωζε φπσο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθε 

αλεπηθχιαθηα απφ ηνλ αλάδνρν γηα ζπλνιηθή δαπάλε 72.918,17€ εθ ησλ νπνίσλ 

57.970,88€ γηα εξγαζίεο, 34,80€ γηα αλαζεψξεζε, 800,00€ απνινγηζηηθά, θαη 

14.113,19€ γηα Φ.Ξ.Α.  

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 44/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, Ξ.Γξεηδειηάο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο 
απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο 
ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 
4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε 
αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.Π. πξνο απηέο, επηθπιαζζφκελνη λα θαζνξίζνπλ 
πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. 

 
 
Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ. 
A.M. 6/2022, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
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 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. θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Ρελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ θαη Ραθηνπνηεηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξώλ πεδνδξνκίωλ» (Α.Κ. 6/2022), ζε κείωζε, 

φπσο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθε 

αλεπηθχιαθηα απφ ηνλ αλάδνρν γηα ζπλνιηθή δαπάλε 72.918,17€ εθ ησλ νπνίσλ 

57.970,88€ γηα εξγαζίεο, 34,80€ γηα αλαζεψξεζε, 800,00€ απνινγηζηηθά, θαη 

14.113,19€ γηα Φ.Ξ.Α.  

 

Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ (1νο Α.Ξ.Δ.-Ραθηνπνηεηηθφο) ηνπ έξγνπ 

ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απμνκεηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ 

αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ απαίηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, είλαη δε ζχκθσλεο 

κε ην βαζηθφ ζρέδην απηνχ.( άξζξνπ 132, παξ. 2, ηνπ Λ.4412/2016.) 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. (φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα 

Δξγαζηψλ) αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

         ΑΡΥΗΘΖ 
ΤΚΒΑΖ 

   1νο  Α.Π.Δ.   

ΤΛΟΙΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ 

50.419,04     57.970,88 +7.551,84  

ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ 7562,86               0,00  -
7.562,86 

ΤΛΟΙΟ 28.399,30     57.970,88 +11,02  

ΑΛΑΘΔΧΡΖΖ 34,80             34,80       0,00  

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘΑ 800,00 800,00 0,00  

ΤΛΟΙΟ 58.816,00      58.804,98           -11,02 

Φ.Π.Α. 14.115,84 14.113,19  -2,65 

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ 72.931,84      72.918,17  -13,67 
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Έηζη ινηπφλ έρνπκε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ 72.918,71€ ήηνη ζε ΚΔΗΧΖ σο 

πξνο ηε ζχκβαζε.  

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  284/2022 

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 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

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

 
 


