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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Νο 7/06-04-2016 
Αριθ.Αποφ. 78/2016 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού δυνητικού τέλους για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο {Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας –
Καραβοστασίου του Δήμου Μονεμβασίας}. 
   
         Στους Μολάους, σήμερα την  06-04-2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  4440/01-04-2016 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2 Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης                                                           

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

5. Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπ. Μέλος)  

 Δουμάνη Σοφία 

 Μαρούσης Χαράλαμπος      

 Καλογερίνης Ηλίας 

    

  

  

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία και   παρευρέθησαν. 

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής: 

       Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή ….  ζ) 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 24-03-2016 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 



παρούσας, βάσει της οποίας προτείνεται  η επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο {Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας –Καραβοστασίου του Δήμου 

Μονεμβασίας } και συγκεκριμένα :  

Με την 212/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι   

δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο «∆ίκτυο 

αποχέτευσης οικισµών  Πλύτρας-Καραβοστασίου ∆ήµου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 

3.018.000,00 σύµφωνα µε την αριθ. 121612/13-07- 2012 Απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισµού για την 

κατασκευή του έργου  . 

 Σύμφωνα με την μελέτη του συγκεκριμένου έργου το κόστος της κάθε παροχής ανερχόταν 

στο ποσό των 200,29€ (συμπεριλαμβανομένων των ΕΟ 18% , απρόβ.15% και ΦΠΑ 23%) 

 Στις 23/10/2012 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου. Με την 277/2012 

απόφασή της η οικονομική επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος του έργου    αναδείχτηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε με προσφορά έκπτωσης 48,49% .  

Με την 184/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση της εταιρείας 

ΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε εγκρίνει την αντικατάσταση της και ορίζει νέο ανάδοχο την 

ΑΠΕΛΛΑ ΑΕ η οποία αναλαμβάνει  όλες τις  ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη  σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου.  

Μετά την έκπτωση το κόστος της κάθε παροχής διαμορφώθηκε στο ποσό των 104,15€  

(συμπεριλαμβανομένων των ΕΟ 18% , απρόβ.15% και ΦΠΑ 23%) 

Οι παροχές  που προβλέπεται τελικά να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο στον 

οικισμό της Πλύτρας και του Καραβοστασίου  ανέρχονται στο αριθμό των 200  .  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

1. Την επιβολή  δυνητικού τέλους στο ύψος των 105,00€  

2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

Εγγράφουμε στο  σκέλος των εσόδων και σε νέο Κ.Α 0471.005 με τίτλο «Δυνητικό 

ανταποδοτικό τέλος για το δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου 

Μονεμβασιάς» το ποσό των 21.000,00€  και δια μέσω του αποθεματικού  εγγράφουμε στο 

σκέλος των εξόδων  και στον  Κ.Α 63-7341.001 με τίτλο «Αποχέτευση παραλιακών 

οικισμών Δήμου Ασωπού-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών οικισμών 

Δήμου Ασωπού» το ποσό των 21.000,00€  . 

    Το μέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου δηλώνει ότι  θα καταψηφίσει την επιβολή 

δυνητικού τέλους  γιατί είναι κατά της χρέωσης στους δημότες οι οποίοι ήδη πληρώνουν 

αρκετά δημοτικά τέλη. 



       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά : 

       Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την τοποθέτηση της κ. 

Αναγνωστοπούλου,  τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10,   και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

      Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας 

• Την επιβολή  δυνητικού  τέλους για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων για 

την εκτέλεση του έργου {Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας –
Καραβοστασίου του Δήμου Μονεμβασίας} στο ύψος των 105,00€ ανά παροχή. 

• Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

Εγγράφουμε στο  σκέλος των εσόδων και σε νέο Κ.Α 0471.005 με τίτλο «Δυνητικό 

ανταποδοτικό τέλος για το δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου 

Δήμου Μονεμβασιάς» το ποσό των 21.000,00€  και δια μέσω του αποθεματικού  

εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων  και στον  Κ.Α 63-7341.001 με τίτλο «Αποχέτευση 

παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού» το ποσό των 21.000,00€  . 

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

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                                 3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                                             
                                       4)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                              

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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