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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 358/2011
“Πεξί εγθξίζεωο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαηωηηθνύ Πίλαθα
«Γηακόξθωζε ρώξνπ γεπέδνπ κπάζθεη Μαξαζηά».

Δξγαζηώλ

ηνπ

έξγνπ

ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη
ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/24-11-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
4.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Λύξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. νπξιάο Ισάλλεο
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
15. Μηραιόπνπινο Μηραήι
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
22. Μέληεο Γεώξγηνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,
Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ.
Παθίσλ, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, ελ απνπζία ηνπ εηζεγεηή θ. Κνπηζνληθνιή, είπε ηα εμήο:
Με ηελ 269/2009 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δεηήζεθε ε ζύληαμε κειέηεο γηα ην
έξγν «Γηακόξθωζε ρώξνπ γεπέδνπ κπάζθεη Μαξαζηά» πξνϋπνινγηζκνύ 50.000,00 €. Η
ΣΤΓΚ κε ην αξηζκ.11418/04-10-2010 έγγξαθό ηεο καο έζηεηιε ηελ αξηζ. 266/10 κειέηε ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ 10065/30-11-2010 αλαθνίλσζε ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ
Βνηώλ θαζνξίζηεθαλ νη όξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ζηηο 14-12-2010. Με ηελ αξηζ. 270/2010
γίλεηαη ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ εκπεηξνηέρλε εξγνιάβν
Γηακαληά Υαξάιακπν κε έθπησζε 3% επί ησλ ηηκώλ ηεο κειέηεο.
ηηο 25-02-2011 ππνγξάθηεθε ε αξηζ. 3298 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ γηα ην πνζό ησλ
39.430,90 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ν ρξόλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη κέρξη ηελ 09-08-2011.
Με ηελ 215/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δόζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ, κέρξη
ηηο 9-11-2011.
Δπεηδή δελ είλαη δπλαηόλ λα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο ηνπ ρώξνπ ιόγσ
δηαθνπήο ηεο κνλάδαο παξαζθεπήο αζθαιηνκίγκαηνο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, δεηήζεθε 2ε
παξάηαζε κέρξη ηηο 9-5-2012.
Με ην αξηζ. 99/18-10-2011 έγγξαθό ηεο, ε Γ/λζε Γεκνζίσλ έξγσλ Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ καο έζηεηιε ην αξηζ. 10/17-10-2011 Πξαθηηθό ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ έξγσλ, κε ην νπνίν εγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Με ην αξηζ. 46788/01-11-2011 έγγξαθό ηνπ ν Γήκνο πάξηεο καο έζηεηιε γηα έγθξηζε από
ην Γ ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Σν πξώην ζθέινο ηνπ πίλαθα αθνξά ηελ αξρηθή ζύκβαζε ηνπ έξγνπ πνζνύ 48.500,1 € κε
ην ΦΠΑ.
Σν δεύηεξν ζθέινο αθνξά ηε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε
όπνπ γίλεηαη ηαθηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ θαη αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ. Με ηελ αλάισζε ησλ
απξνβιέπησλ δελ θαιύπηνληαη εξγαζίεο πνπ πξνέξρνληαη από αιιαγή ηεο κειέηεο, νύηε
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο από απξόβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Με ην θνλδύιην ησλ απξνβιέπησλ
θαιύπηνληαη όκσο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο
πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαηαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ αξηηόηεηα ηνπ έξγνπ παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ, δειαδή ε όιε θαηαζθεπή θαζώο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά
ζηνηρεία ηεο, όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ αξρηθή ζύκβαζε. Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ απηώλ, ε
νπνία αλέξρεηαη ζε πνζό 4.969,04 € θαιύπηεηαη από ην θνλδύιην ησλ απξνβιέπησλ θαη νη
κεηαβνιέο επέξρνληαη θαηά ηελ εξγαζία είλαη νη παξαθάησ:
Πξνζαύμεζε ηηκώλ ιόγσ όξπμε ζε έδαθνο γαηώδεο θαηά 1526,50 €
Πξνζαύμεζε ηηκώλ ιόγσ δαλείσλ θαηά 1014,00 €
Πξνζαύμεζε από ζθπξόδεκα 3944,60 €
Πξνζαύμεζε από αξγνιηζνδνκέο κηαο νξαηήο όςεο 2281,65 €
Σν ηξίην ζθέινο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ σο επί πιένλ θαη επί έιαζζνλ
δαπάλεο κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ θνλδπιίσλ ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ:
Γελ πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνύ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, όπσο απηό
πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.
Γελ ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, ε πνηόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ
Γελ θαηαξγείηαη « νκάδα εξγαζηώλ» ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο
Γελ πιεξώλεηαη λέεο εξγαζίεο πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε,
Γελ ηξνπνπνηνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ζπκβαηηθά ηεύρε
Γελ πξνθαιείηαη αύμεζε ή γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθώλ δαπαλώλ, νη νπνίεο δελ είραλ
απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
Μεηά ηα αλσηέξσ:
Δηζεγνύκαη
Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ αλσηέξσ έξγνπ .
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ κε ηνλ 1ν ΑΠΔ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.
3669/2008, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:
ν

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Δγθξίλεη ηνλ 1 Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε ρώξνπ γεπέδνπ κπάζθεη Μαξαζηά».
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 358/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Μνιάνη 02-12-2011
Σζάθνο Πέηξνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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