INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.10 13:03:41
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΗΔΛΩΚ9-ΔΦ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 174/2016
«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου
«Ανάπλαση Τμήματος Δημοτικού Δρόμου Οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων.
Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Γεωργακάκου Αικατερίνη
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Δρίβας Θεόδωρος
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5.
Κολλιάκος Ιωάννης
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6.
Λεκάκης Δημήτριος
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7.
Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8.
Πετράκης Χρήστος
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Τσαφατίνου Κατερίνα
10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
10. Δουμάνη Σοφία
11. Παπαδάκης Πιερρής
11. Κόκκορης Παναγιώτης
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη
12. Λυριωτάκης Ιωάννης
13. Κουλουβάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Νεκτάριος
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
Το τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ’ αριθ. 85/2016 τεχνική μελέτη για
το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΚ
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 11.999,54 € με το Φ.Π.Α..
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Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 εγγράφηκε
πίστωση 12000,00 € για το εν λόγω έργο σε βάρος του ΚΑ 30-7323.084 και εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 142/2016 απόφασή της ανάθεσε την εκτέλεση του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ ΤΚ
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» στην κ. Μυλωνάκου Μαρία και ψήφισε πίστωση 11.999,54 € του ΚΑ 307323.084 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την πληρωμή της εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου.
Στη συνέχεια υπογράφεται η με αριθ. 9214/15-06-2016 σύμβαση του έργου ποσού
11.999,54 € με το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του είναι ενενήντα ημέρες από την υπογραφή
της.
 Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 9.677,05 € € χωρίς
το ΦΠΑ και 11.999,54 € με το ΦΠΑ.
 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση σχεδόν
όλου του κονδυλίου των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται
εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από
απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων 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 και
λειτουργικότητα του έργου (παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την
κατάρτιση των μελετών του έργου) χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή
η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική
σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/ 1996 άρθρο τέταρτο,
Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).
Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 1.261,50 €, καλύπτεται από το
κονδύλιο των απροβλέπτων.
Αναλυτικότερα οι αυξήσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών έχουν ως παρακάτω (τα
αναφερόμενα ποσά έχουν υπολογισθεί προ εργολαβικού οφέλους) :
 Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ κατά 17,50 € που προκύπτει κυρίως από
την αύξηση των ποσοτήτων :
α) Της δαπάνης Α.Τ. 2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες κατά 17,50 €,
επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία της προμέτρησης,
λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας κατά την
εκτέλεση του έργου.
 Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ κατά 1244,00 € που προκύπτει κυρίως
από την αύξηση των ποσοτήτων:
α) Της δαπάνης Α.Τ. 5 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων κατά 44,00 €, επειδή κατά
την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης, λόγω του
ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας για τον σιδηροπλισμό
σκυροδεμάτων, κατά την εκτέλεση του έργου.
β) Της δαπάνης Α.Τ. 6 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων κατά 1200,00 €,
επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης,
λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας για την
διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων, κατά την εκτέλεση του έργου.
Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.
Μετά τα ανωτέρω:
Εισηγούμαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του
Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση
Τμήματος Δημοτικού Δρόμου Οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου, Σταθάκη Νεκταρίου
και Αναγνωστοπούλου Ελένης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία

3

