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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 62/2014
«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου
ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».
Στους Μολάους σήμερα στις πέντε (05) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2014 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 είκοσι (20) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 4.
Λύρας Χαράλαμπος
5.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 5.
Μαρούσης Χαράλαμπος
6.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6.
Νικολινάκος Παναγιώτης
7.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7.
Κρυπωτός Παναγιώτης
8.
Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9.
Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Πετράκης Χρήστος
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
15. Παπαδάκης Γεώργιος
16. Τσάκος Πέτρος
17. Χαραμής Αντώνιος
18. Μέντης Γεώργιος
19. Δουμάνης Δαμιανός
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, ύ,
Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ.
Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου,
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων,
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.
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Μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος αποχώρησε ο κ. Χριστάκος Σταύρος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής:
Με την αριθ. 184/2005 Α.Δ.Σ. Ζάρακα ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για
το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» προϋπολογισμού 894.880,00 €. Η
ΤΥΔΚ Λακωνίας συνέταξε την αριθ. 53/2008 μελέτη. Στη συνέχεια, η Δημαρχιακή Επιτροπή
Ζάρακα, με την αριθ. 74/2008 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης
αναδόχου και ανάθεσης της εκτέλεση του έργου στην κα. Αικατερίνη Σωτηροπούλου.
Στις 28-04-2009 υπογράφτηκε η με αρ. πρωτ. 1368/2009 σχετική σύμβαση του έργου, για
το ποσό των 617.467,20€ πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περαίωσης μέχρι την 28-12-2009.
Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις του έργου με τις 151/2009 & 57/2010 ΑΔΣ Ζάρακα,
απαντήθηκε αίτηση διακοπής του έργου με την 10320/16-09-2010 ΤΥΔΚ Λακωνίας και έγινε
άρση διακοπής εργασιών με απόφαση έναρξης εργασιών με αριθ. πρωτ. 26629/14-06-2012 της
Δ.Υ.
Με την αριθ. 29507/20-06-2012 αίτησή του στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε
παράταση εκατόν ογδόντα (180) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου,
σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 29507/03-07-2012 έγγραφο η Δ.Υ.
έκρινε βάσιμους τους λόγους της αίτησης και χορήγησε παράταση μέχρι τις 27-12-2013.
Με την αριθ. 1207/07-08-2013 Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», με Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κωδικό MIS 451765.
Στις 17-12-2013 δόθηκε με την 340/2013 ΑΔΣ Μονεμβασίας, νέα παράταση 60 ημερών
μέχρι τις 27-02-2014 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου,
σύμφωνα με την §8α, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση
της Δ.Υ. (Δήμου Σπάρτης), συνέπεια της με αρ. πρωτ. 49553/08-11-2013 αίτησης του αναδόχου,
στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Στις 19-02-2014 ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση 150 ημερών λόγω μη ολοκλήρωσης
της διαδικασίας έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, που θα επεκτείνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, χωρίς
να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, ώστε να υδροδοτηθούν κατοικίες που δεν υπήρχαν κατά
την εκπόνηση της μελέτης και ο οικισμός Αριάννα. Χρειάζεται όμως η σύμφωνη γνώμη της
διαχειριστικής αρχής ΕΕΤΑΑ. Η Δ.Υ. με το με αρ. πρωτ. 6214/26-02-2014 έγγραφό της
εισηγήθηκε θετικά για νέα παράταση 150 ημερών, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας
έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου , σύμφωνα με την §8α, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως
αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της, στην οποία πρέπει να δεθεί η σύμφωνη γνώμη από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

1. Επειδή με το υπ΄αριθμ. 913/5-3-2014 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής ΕΕΤΑΑ, δόθηκε
η σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης εκατόν πενήντα (150) ημερών για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου, δηλαδή έως τις 30-07-2014.
2. Την ανάκληση της από 27-2-2014 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του
αρχικού συμβατικού φυσικού αντικειμένου και οι ανάλογες δοκιμαστικές λειτουργίες που κατά τα
άρθρο 71 του Ν.3669/08 πραγματοποιούνται 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση.
Ακόμη εμπροθέσμως πριν τη λήξη του έργου κατατέθηκε αίτημα του αναδόχου για
παράταση και η Δ.Υ. με το αρ. πρωτ. 6214/26-02-2014 έγγραφό της εισηγήθηκε θετικά για νέα
παράταση 150 ημερών, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου
και με το υπ΄αριθμ.913/5-3-2014 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής ΕΕΤΑΑ, δόθηκε σύμφωνη
γνώμη θα πρέπει να προκύψει νέο χρονοδιάγραμμα του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν
όλες οι διαδικασίες που θα καταστήσουν το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, με αύξηση
του φυσικού αντικειμένου όπως αναμένουμε να εγκριθεί με τον 3ο ΑΠΕ αφού λάβουμε την
έγκριση της διαχειριστικής αρχής.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη
του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και μετά από
διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Να ανακληθεί η από 27-2-2014 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του
αρχικού συμβατικού φυσικού αντικειμένου και οι ανάλογες δοκιμαστικές λειτουργίες που κατά
το άρθρο 71 του Ν.3669/08 πραγματοποιούνται 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση, αλλά και η
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του 3ου ΑΠΕ που εμπρόθεσμα και πριν τη λήξη του έργου
κατατέθηκε με αίτημα του αναδόχου για παράταση και η Δ.Υ. με το αρ. πρωτ. 6214/26-02-2014
έγγραφό της εισηγήθηκε θετικά για νέα παράταση 150 ημερών.
Με το υπ΄αριθμ. 913/5-3-2014 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής ΕΕΤΑΑ, δόθηκε σύμφωνη
γνώμη και θα πρέπει να προκύψει νέο χρονοδιάγραμμα του έργου, προκειμένου να
ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που θα καταστήσουν το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό,
με αύξηση του φυσικού αντικειμένου όπως αναμένουμε να εγκριθεί με τον 3ο ΑΠΕ αφού
λάβουμε την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.
2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου
ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» από 27.02.2014 μέχρι 30.07.2014 με αναθεώρηση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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