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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  
 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 44/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 

 
Αξηζ. Απόθαζεο : 285/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 2νπ Α.Ξ.Δ. θαη ζύλαςεο 1εο Π.Π.Δ. 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: “Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ” (Α.Κ. 
31/2020)». 

 
  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29758/40/9-12-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ απνρώξεζε από 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. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 11ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29694/8-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ 
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

ΘΔΚΑ:  Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ θαη έγθξηζε ζύλαςεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ 

έξγνπ «Ππληήξεζε & επηζθεπή-θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΚ :31/2020)» 

 

ΥΔΣΗΘΟ: 

 

1. Ρν ππ’ αξ. πξση. 13733/30-06-2021 Ππκθσλεηηθό Δθηέιεζεο Έξγνπ 

(21SYMV008558800, ΑΓΑ: 6ΑΘ246ΚΩ0Η-Ζ91) κεηαμύ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο «BUILD & 

BOND ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ.»  

2.Ρελ ππ΄αξ. 136/2022 απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη 

παξάηαζε ρξόλνπ πεξαίσζεο 

3. Ρελ από 21-09-22 Γλσκνδόηεζε ηνπ Π.Γ.Δ.Ξ.Α. 17εο ζπλεδξίαζεο ζέκα 18ν. (αξ. 

πξση. ΓΛΦ-ΛΣ 28742/01-12-22) 

 

 
 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
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Ξαξαθαινύκε όπσο ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ν.Δ. εηζάγεηε ην θάησζη ζέκα 

 

Έγθξηζε 2νπ Α.Ξ.Δ. θαη έγθξηζε ζύλαςεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Ππληήξεζε & 

επηζθεπή-θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΚ :31/2020)» 

 
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ.. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

Α. Ν 2νο Αλαθεθαιαησηηθόο Ξίλαθαο Δξγαζηώλ ζπληάρζεθε γηα ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Γ/λζαο ππεξεζίαο πνπ ηνλ 

ζπλνδεύεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο 

θαηέζηεζαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ ιόγσ 

απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, παξόιν πνπ θαηά ηε ζύληαμε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο 

θαηαβιήζεθε ε ελδεδεηγκέλε επηκέιεηα θαη πξνζνρή θαη ε νξηζηηθή κειέηε κε βάζε 

ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ππήξμε θαηά ην 

δπλαηόλ πιήξεο θαη αθξηβήο, αληηθεηκεληθά δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ε 

αλάγθε εθηέιεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο αλζξώπηλεο 

εκπεηξίαο θαη ινγηθήο θαη λα εληαρζνύλ απηέο ζην αξρηθό έξγν θαη ηε ζπλαθζείζα 

ζύκβαζε. 

Β. Ιόγσ απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Λ.4412/16 

ζηνηρεηνζεηείηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 1ν 

Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. θαη ζηελ 1ε Π.Π. Ζ ζπλνιηθή πξνηεηλόκελε δαπάλε ηεο 1εο ΠΠ 

140.124,53€ € (κε ΦΞΑ) ην νπνίν απνηειεί ποσοστό ίσο με 49,77% τηρ απσικήρ 

σύμβασηρ  

Γ. Έρνπλ ηεξεζεί ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 156 παξ.3 ηνπ λ.4412/16, νη 

πξνηεηλόκελεο κε ην παξόληα 2ν ΑΞΔ κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληόο ησλ 

απνδεθηώλ νξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 2ν Α.Ξ.Δ. (όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Αλαθεθαιαησηηθό Ξίλαθα Δξγαζηώλ) αλαιύεηαη σο 

αθνινύζσο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΥΗΘΖ 

ΤΚΒΑΖ 
ΔΓΘΔΘΡΗΚΔΛΟ 

1ορ Α.Π.Δ. 
ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΟ

 2ορ Α.Π.Δ. 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔ 
ΑΡΥΗΘΖ 

ΤΚΒΑΖ 

ΆΘΡΟΗΚΑ 
ΓΑΠΑΛΧΛ 
ΔΡΓΑΗΧΛ: 

165.137,14 189.904,46 189.904,46 0,00 
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Γ.Δ.&Ο.Δ. 
18%: 

29.724,69 34.182,80 34.182,80 0,00 

ΤΛΟΙΗΘΖ 
ΓΑΠΑΛΖ 
ΔΡΓΟΤ: 

194.861,83 224.087,26 224.087,26 0,00 

ΑΠΡΟΒΙΔΠΣ
Α 15%: 

29.229,28 3,85 3,85 29.225,43 

ΑΛΑΘΔΧΡΖ
Ζ: 

88,55 88.55 88,55 
 

0,00 

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗ
ΘΑ: 

2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 

ΤΛΟΙΟ 1: 227.029,67 227.029,67 227.029,67 0,00 

ΔΡΓΑΗΔ 1ηρ 
..Δ. 

  110.789,13 110.789,13 

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗ
ΘΑ 1ηρ ..Δ. 

  2.214,52 2.214,52 

ΤΛΟΙΟ 2: 227.029,67 227.029,67 340.033,32 113.003,65 

Φ.Π.Α. 24%: 54.487,12 54.487,12 81.608,00 21.120,88 

ΓΔΛΗΘΟ 
ΤΛΟΙΟ: 

281.516,79 281.516,79 421.641,32 140.124,53 

 
 
 
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Ξξντζηακέλε 

Αξρή, λα απνθαζίζεη γηα : 

1. Ρελ έγθξηζε ηνπ 2νπΑλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ, 1νπ Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ηνπ έξγνπ 

«ςντήπηση και επισκεςή κτιπιακών εγκαταστάσεων σσολείων» Α.Κ.: 

31/2020» όπσο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθε 

αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν γηα ζπλνιηθή δαπάλε 421.641,32€, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζό 318.686,50€ γηα εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ν.Δ., πνζό 14.193,74€ 

γηα απξόβιεπηα, πνζό 2.088,55€ γηα αλαζεώξεζε, πνζό 5.064,52€ γηα 

απνινγηζηηθά, πνζό 81.608,00€ γηα Φ.Ξ.Α. 24% θαη παξνπζηάδεη αύμεζε θαηά 

140.124.53 € από ηελ Αξρηθή Πύκβαζε ήηνη 49,77%, ιόγσ ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο 

Πύκβαζεο. 

2. Ρελ έγθξηζε ηεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «ςντήπηση και επισκεςή κτιπιακών 

εγκαταστάσεων σσολείων» Α.Κ.: 31/2020», όπσο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθε αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν γηα ζπλνιηθή 

δαπάλε 140.124,53 € εθ ησλ νπνίσλ γηα εξγαζίεο 111.003,65 €, απνινγηζηηθά 

2.000,00€ θαη 27.120,88 € γηα Φ.Ξ.Α. ή ζε πνζνζηό 49,77 %, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 31η Καπτίος 2022.  
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 44/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, Ξ.Γξεηδειηάο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο 
απείραλ από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ ηεο πξόζθαηεο απόθαζεο 
ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 
4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε 
αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. πξνο απηέο, επηθπιαζζόκελνη λα θαζνξίζνπλ 
πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ. 

 
Κεηά ηαύηα, ε Ν.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ. 
A.M. 31/2020, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη 

κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19 

θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 

 Ρνλ 2ν Α.Ξ.Δ. θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ 

 Ρν ππ’ αξ. πξση. 13733/30-06-2021 Ππκθσλεηηθό Δθηέιεζεο Έξγνπ 

(21SYMV008558800, ΑΓΑ: 6ΑΘ246ΚΩ0Η-Ζ91) κεηαμύ Γήκνπ θαη ηεο 

εηαηξείαο «BUILD & BOND ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ.»  

 Ρελ ππ΄αξ. 136/2022 απόθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 1νπ 

Α.Ξ.Δ. θαη παξάηαζε ρξόλνπ πεξαίσζεο 

 Ρελ από 21-09-22 Γλσκνδόηεζε ηνπ Π.Γ.Δ.Ξ.Α. 17εο ζπλεδξίαζεο ζέκα 18ν. 

(αξ. πξση. ΓΛΦ-ΛΣ 28742/01-12-22) 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

1. Ρελ έγκπιση ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ θαη ηνπ 1νπ 

Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ηνπ έξγνπ «ςντήπηση και επισκεςή κτιπιακών 

εγκαταστάσεων σσολείων» (Α.Κ.: 31/2020), όπσο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα 

κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθαλ αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν γηα 

ζπλνιηθή δαπάλε 421.641,32€, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζό 318.686,50€ 

γηα εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ν.Δ., πνζό 14.193,74€ γηα απξόβιεπηα, πνζό 2.088,55€ γηα 

αλαζεώξεζε, πνζό 5.064,52€ γηα απνινγηζηηθά, πνζό 81.608,00€ γηα Φ.Ξ.Α. 24% 

θαη παξνπζηάδεη αύμεζε θαηά 140.124.53 € από ηελ Αξρηθή Πύκβαζε ήηνη 49,77%, 

ιόγσ ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Πύκβαζεο. 
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2. Ρελ έγκπιση ηεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «ςντήπηση και επισκεςή κτιπιακών 

εγκαταστάσεων σσολείων» (Α.Κ.: 31/2020), όπσο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ππνγξάθεθε αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν γηα 

ζπλνιηθή δαπάλε 140.124,53 € εθ ησλ νπνίσλ γηα εξγαζίεο 111.003,65 €, 

απνινγηζηηθά 2.000,00€ θαη 27.120,88 € γηα Φ.Ξ.Α. ή ζε πνζνζηό 49,77 %, ε 

νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 31η Καπτίος 2022.  

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

 
Α. Ν 2νο Αλαθεθαιαησηηθόο Ξίλαθαο Δξγαζηώλ ζπληάρζεθε γηα ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Γ/λζαο πεξεζίαο πνπ ηνλ 

ζπλνδεύεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο 

θαηέζηεζαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ ιόγσ 

απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, παξόιν πνπ θαηά ηε ζύληαμε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο 

θαηαβιήζεθε ε ελδεδεηγκέλε επηκέιεηα θαη πξνζνρή θαη ε νξηζηηθή κειέηε κε βάζε 

ηελ νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ππήξμε θαηά ην 

δπλαηόλ πιήξεο θαη αθξηβήο, αληηθεηκεληθά δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ε 

αλάγθε εθηέιεζεο απηώλ ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο αλζξώπηλεο 

εκπεηξίαο θαη ινγηθήο θαη λα εληαρζνύλ απηέο ζην αξρηθό έξγν θαη ηε ζπλαθζείζα 

ζύκβαζε. 

 

Β. Ιόγσ απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Λ.4412/16 

ζηνηρεηνζεηείηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 1ν 

Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. θαη ζηελ 1ε Π.Π. Ζ ζπλνιηθή πξνηεηλόκελε δαπάλε ηεο 1εο ΠΠ 

140.124,53€ € (κε ΦΞΑ) ην νπνίν απνηειεί ποσοστό ίσο με 49,77% τηρ απσικήρ 

σύμβασηρ. 

 

Γ. Έρνπλ ηεξεζεί ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 156 παξ.3 ηνπ λ.4412/16, νη 

πξνηεηλόκελεο κε ην παξόληα 2ν ΑΞΔ κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληόο ησλ 

απνδεθηώλ νξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 2ν Α.Ξ.Δ. (όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο Αλαθεθαιαησηηθό Ξίλαθα 

Δξγαζηώλ) αλαιύεηαη σο αθνινύζσο: 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΥΗΘΖ 

ΤΚΒΑΖ 

ΔΓΘΔΘΡΗΚΔΛΟ 

1ορ Α.Π.Δ. 

ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΟ 

2ορ Α.Π.Δ. 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔ 
ΑΡΥΗΘΖ 

ΤΚΒΑΖ 

ΆΘΡΟΗΚΑ 
ΓΑΠΑΛΧΛ 

ΔΡΓΑΗΧΛ: 

165.137,14 189.904,46 189.904,46 0,00 

Γ.Δ.&Ο.Δ. 

18%: 
29.724,69 34.182,80 34.182,80 0,00 

ΤΛΟΙΗΘΖ 

ΓΑΠΑΛΖ 
ΔΡΓΟΤ: 

194.861,83 224.087,26 224.087,26 0,00 

ΑΠΡΟΒΙΔΠΣΑ 
15%: 

29.229,28 3,85 3,85 29.225,43 

ΑΛΑΘΔΧΡΖΖ
: 

88,55 88.55 88,55 
 

0,00 

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘ
Α: 

2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 

ΤΛΟΙΟ 1: 227.029,67 227.029,67 227.029,67 0,00 

ΔΡΓΑΗΔ 1ηρ 

..Δ. 
  110.789,13 110.789,13 

ΑΠΟΙΟΓΗΣΗΘ
Α 1ηρ ..Δ. 

  2.214,52 2.214,52 

ΤΛΟΙΟ 2: 227.029,67 227.029,67 340.033,32 113.003,65 

Φ.Π.Α. 24%: 54.487,12 54.487,12 81.608,00 21.120,88 

ΓΔΛΗΘΟ 

ΤΛΟΙΟ: 
281.516,79 281.516,79 421.641,32 140.124,53 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  285/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

  
                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δσωτεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο 
- Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνύ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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