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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 247/2016
«Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτήριων τύπου Ε6 του
Εθνικού Σταδίου Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
στις 7/9/2016 που έπληξαν την περιοχή».
Στους Μολάους σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, 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
14/17-11-2016 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 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Κολλιάκος Ιωάννης
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Σταθάκης Νεκτάριος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Κόκκορης Παναγιώτης
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Λυριωτάκης Ιωάννης
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Παπούλη Δέσποινα
16. Πετράκης Χρήστος
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη
18. Τσαφατίνου Κατερίνα
19. Δουμάνη Σοφία
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Βελιώτης Ευστάθιος
22. 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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,
Ηλίας Σταθάκης Αναπληρωτής Προέδρου Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου,
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ.
Νομίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών συνέταξε την υπ’ αριθ. 132/2016 τεχνική μελέτη
για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του
εθνικού σταδίου Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις
7/9/2016 που έπληξαν την περιοχή» προϋπολογισμού 12.998,56 € με το Φ.Π.Α.
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ΔΚ Μολάων την 7η – 09 – 2016
στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεσης του έργου με τη
σύνταξη μελέτης προϋπολογισμού 12.998,56 € με το Φ.Π.Α € για το εν λόγω έργο σε βάρος
του ΚΑ 30-7331.027 και εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 242/2016 απόφασή της ανάθεσε την εκτέλεση του
έργου στον κ. Μανίκη Ιωάννη.
Στη συνέχεια υπογράφεται η με αριθ. 16064/11-10-2016 σύμβαση του έργου ποσού
12.998,56 € με το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του είναι σαράντα ημέρες από την υπογραφή
της.
 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 10.482,71 € χωρίς το
Φ.Π.Α και 12.998,56 € με το Φ.Π.Α.
 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 δαπανών.
Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της
μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Καλύπτονται δαπάνες
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. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό
1.367,20 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
Αναλυτικότητα οι αυξήσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών έχουν ως παρακάτω (τα
αναφερόμενα ποσά έχουν υπολογισθεί προ εργολαβικού οφέλους):
 Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ κατά 749,60 € χωρίς την έκπτωση που
προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων:
α) της δαπάνης Α.Τ. 1 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος κατά
2,60 €, 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.
β) της δαπάνης Α.Τ. 2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων κατά 212,00 €, 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.
γ) της δαπάνης Α.Τ. 3 Καθαίρεση επικάλυψης οπλισμένου σκυροδέματος και καθαρισμός σιδηρού
οπλισμού κατά 423,00 €, 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.
δ) της δαπάνης Α.Τ. 4 Καθαίρεση επιχρισμάτων κατά 112,00 €, 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 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ κατά 202,50 € χωρίς
την έκπτωση που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων :
α) της δαπάνης Α.Τ. 1 Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα κατά 202,50 €,
επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης,
λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας κατά την
εκτέλεση του έργου.
 Αύξηση των εργασιών της ομάδας ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ κατά 415,10 € χωρίς την
έκπτωση που προκύπτει κυρίως από την αύξηση των ποσοτήτων:
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α) της δαπάνης Α.Τ. 1 . Γαρμπιλοδέματα των 200 kg tτσιμέντου ανά m3 κατά 365,00 €,
επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία προμέτρησης,
λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας κατά την
εκτέλεση του έργου.
β) της δαπάνης Α.Τ. 5. Θερμομόνωση κτιριακού κελύφου με ψυχρά υλικά, εφαρμογή
ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού χρώματος λευκού ακρυλικής υδατικής βάσεως κατά
50,10 €, επειδή κατά την φάση της σύνταξης της μελέτης υπήρχε προφανής αδυναμία
προμέτρησης, λόγω του ανάγλυφου της επιφάνειας εφαρμογής της απαιτούμενης ποσότητας
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, ε ι σ η γ ο ύ μ α ι την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού 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:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του
έργου «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του εθνικού σταδίου
Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 7/9/2016 που έπληξαν
την περιοχή».
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 247/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Ακριβές Απόσπασμα
Τσαφατίνου Κατερίνα
Η Ειδική Γραμματέας
Δουμάνη Σοφία
Βελιώτης Ευστάθιος
Παπαδάκη Ευγενία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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