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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 13/18-05-2020 
Αριθ.Αποφ. 106/2020    

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής  δυνητικού τέλους για την 

εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων».  

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  18-05-2020  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 4577/14-05-2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη , δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα    εξής: 

     Τις διατάξεις του άρθρου 11  του ν.4623/2019 (Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών) σύμφωνα με το οποίο : Ο κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων , τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής  και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 

εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 04-05-2019 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

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

έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων καθώς και σχετική 

αναμόρφωση και συγκεκριμένα :  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Επιβολή  δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση 

αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων» 

  

Με την υπ αριθ. 226/2017 ΑΔΣ έγινε αποδοχή  χρηματοδότησης  ύψους 3.464.051,21 € 

προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση και 

επεξεργασία λυμάτων Μολάων –Ολοκλήρωση     Φάσης» συνολικού προϋπολογισμού 

3.657.138,74 €, σύμφωνα με την Α.Π. οικ.9644/07-09-2017 απόφαση της Ειδικής 

Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.2.  

Αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός  ως εξής: 

Στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ 1328.020 εγγράφηκε  πίστωση 3.464.051,21€ με τίτλο 

«Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων 

(Ολοκλήρωση     Φάσης)»και μέσω αποθεματικού στον ΚΑ 63-7341.003 της στήλης των 

εξόδων και μεταφέρθηκε όμοια πίστωση για τη δημιουργία νέας με τίτλο «Αποχέτευση και 

επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση    Φάσης)». 
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Από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» υπάρχουσας πίστωσης 

627.127,10 € μεταφέρθηκε πίστωση 193.087,53 €, η οποία πλεονάζει στον επιμέρους ΚΑ 

και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου, εγγράφτηκε όμοια πίστωση στον ΚΑ 63-7341.003 για 

την ενίσχυση της γραμμένης πίστωσης των 3.464.051,21 € με τίτλο «Αποχέτευση και 

επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση    Φάσης)». 

Η εν λόγω πίστωση των 193.087,53 € που μεταφέρθηκε, αποτελούσε μη επιλέξιμη 

δαπάνη από το ΕΣΠΑ και αφορά στις συνδέσεις των παροχών. 

Με την 71/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι   δημοπρασίας 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού 

δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων»  

  Σύμφωνα με την αρ. 49/2017 μελέτη του συγκεκριμένου έργου  προβλέπονται 500 

παροχές αποχέτευσης όπου το κόστος της κάθε μίας ανέρχεται στο ποσό των 284,58€ 

(συμπεριλαμβανομένων των ΕΟ 18% , απρόβ.15%, για τα έργα αυτά δεν προβλέπεται 

ΦΠΑ) . Η συνολική δαπάνη των παροχών διαμορφώνεται στο ποσό των 142.290,00€ 

   Στη δημοπρασία  μειοδότης για την εκτέλεση του έργου αναδείχτηκε η εταιρεία          

«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ–

 ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η έκπτωση πού έδωσε η εταιρεία  για την ομάδα εργασιών 

«Τριτεύων Δίκτυο (αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων) είναι 57% (142.290,00 -

81105,30=61.184,70 πλέον ΓΕ&ΟΕ 18% και απρόβ.15% =83.027,64€) 

        Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ όψη την έκπτωση 57% που πρόσφερε 

ο ανάδοχος το κόστος της κάθε παροχής διαμορφώνεται στο ποσό των 166,06€. Η 

συνολική δαπάνη για τις 500 παροχές που προβλέπονται στη μελέτη  ανέρχεται πλέον στο 

ποσό των 83.027,64€ 

        Στον προϋπολογισμό έτους 2020 έχει εγγραφεί το συνολικό ποσό της σύμβασης του 

έργου (μετά την έκπτωση) ύψους 1.172.896,72 από το οποίο το ποσό του 1.089.869,08 

αφορά χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό των 83.027,64€ από πόρους του 

δήμου.    

   Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

1. Την επιβολή  δυνητικού τέλους στο ύψος των 166,06€ το οποίο θα καταβληθεί σε 

δυο διμηνιαίες δόσεις.  

2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

Εγγράφουμε στο  σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 0471.007 με τίτλο «Δυνητικό τέλος 

για την κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο επεξεργασίας 

λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση     Φάσης)» το ποσό των 83.027,64€  και δια μέσω του 

αποθεματικού  εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων  και στον Κ.Α 63-7341.003 με τίτλο 

«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση    Φάσης)» το ποσό 

των 83.027,64€.  
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3. Από τον Κ.Α. 63-7341.003 πίστωση 83.027,64€, (την οποία είχαμε προβλέψει από 

πόρους του δήμου με την  226/2017 ΑΔΣ όπως τελικά διαμορφώθηκε στη σύμβαση 

μετά την έκπτωση του αναδόχου), μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 30-

7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» 

      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 του της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά , τις 

διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ‘οπως ισχύει ,    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

      Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας: 

1. Την επιβολή  δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση 

αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων»  στο ύψος των 166,06€ το οποίο θα 

καταβληθεί σε δυο διμηνιαίες δόσεις.  

2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 

 Εγγράφουμε στο  σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 0471.007 με τίτλο «Δυνητικό 

τέλος για την κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 

επεξεργασίας λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση     Φάσης)» το ποσό των 

83.027,64€  και δια μέσω του αποθεματικού  εγγράφουμε στο σκέλος των 

εξόδων  και στον Κ.Α 63-7341.003 με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία 

λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση    Φάσης)» το ποσό των 83.027,64€.  

 Από τον Κ.Α. 63-7341.003 πίστωση 83.027,64€, (την οποία είχαμε προβλέψει 

από πόρους του δήμου με την  226/2017 ΑΔΣ όπως τελικά διαμορφώθηκε στη 

σύμβαση μετά την έκπτωση του αναδόχου), μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 

στον Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» 

 

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

                   
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                       

 


