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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/11-05-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 57/2011 

Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 3/2011 απόφασης του συµβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών για το έργο «Τσιµεντόστρωση δρόµου Βρύσης»).  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  11-05-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  7662/04-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                Κανείς 

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαµπος         

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος                          

7.  Χαραµής Αντώνιος    

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 

Νικόλαο. 
                   Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. 
ανέφερε  τα εξής: 
           Με την  αρίθ. 3/2011  Απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Κυπαρισσίου  την οποία µας κοινοποίησε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2539/97  
(άρθρο 6 παρ. 4 ) ενέκρινε  τον 1o Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Τσιµεντόστρωση δρόµου βρύσης»κληροδοτήµατος G. KELLIS.    
         Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε το αριθ. πρωτ. 
11971/15-4-2011 έγγραφό(Αιτιολογική έκθεση) του ∆ήµου Σπάρτης-∆/νση Τεχνικών 
υπηρεσιών µε το οποίο στάλθηκε για έγκριση ο 1ος Α.Π.Ε  του ανωτέρω έργου, το 
οποίο εκτελείται από τον ανάδοχο κ. Θεοδωρακάκο Γεώργιο βάσει της αριθ. 
309/2010 τεχνική µελέτη της ΤΥ∆Κ Ν. Λακωνίας.  
         Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη 
Πιο συγκεκριµένα :   
         Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύµβαση του έργου, ποσού 
9.860,31 € µε το ΦΠΑ . 
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          Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύµβαση του έργου σε ισοζύγιο µε την αρχική 
σύµβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων µε ανάλωση των απροβλέπτων. 
Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από  
αλλαγή της µελέτης , ούτε συµπληρωµατικές εργασίες, καλύπτονται όµως δαπάνες 
που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της 
µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα του έργου.  Η δαπάνη των εργασιών αυτών ,η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 1.319,64€ (µε την έκπτωση) ,και καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων.  

                Το τρίτο σκέλος περιλαµβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και 
«επί έλασσον» δαπάνες µετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων 
των εργασιών της σύµβασης.  
        Κατόπιν των  ανωτέρω εισηγούµαι όπως εγκρίνουµε την αριθ. 3/2011 απόφαση 
του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου που αφορά έγκριση 1ου Α.Π.Ε 
για το έργο «Τσιµεντόστρωση δρόµου Βρύσης» ,και κάλεσε τα µέλη να  
αποφασίσουν. 
              Τα µέλη της ΟΕ  αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου, το 
αριθ. πρωτ. 11971/15-4-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου 
Σπάρτης, τις διατάξεις του ν. 2539/39 και µετά από διαλογική συζήτηση:   
     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

   Εγκρίνει την αριθ.3/2011 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Κυπαρισσίου που αφορά τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου 
«Τσιµεντόστρωση δρόµου Βρύσης» . 

    
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως πιο 
κάτω. 

        

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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