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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/18-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 213/2020    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με 

τίτλο {Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα}. 

 

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

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 10791/14-09-2020, 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 τέσσερα (4) τακτικά  μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                    Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής  

5) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.    

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 31-08-2020 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία αναφέρονται  

τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

    «Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

με τίτλο « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα».  

    Με την υπ’ αρίθμ. 187/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  έγινε απ’ ευθείας 

ανάθεση του έργου στην εταιρεία «Γ. ΒΙΛΛΙΑΣ – Ι. ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΟΕ» και υπογράφθηκε η με 

αριθ. 9480/21-8-2020 σύμβαση του έργου ποσού 19.986,54 χωρίς  ΦΠΑ.   

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου :   21/9/2020 

Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης έργου :  21/9/2020  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού  19.986,54 € χωρίς 

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 

των  απροβλέπτων.  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 δεν 

προβλέφθηκαν στη  αρχική προμέτρηση και 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 2.580,90, καλύπτεται από το κονδύλιο των 

απροβλέπτων και από τα επί έλλασον.   
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 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί 

έλασσον» 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 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου . 

   

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

σχετικά,  προτείνοντας  την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα», σύμφωνα με την εισήγηση του 

αρμόδιου τμήματος. 

     Το αναπληρωματικό μέλος κ.  Κόκκορης Παναγιώτης  ανέφερε ότι καταψηφίζει το 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του ανωτέρω έργου διότι θεωρεί ότι δεν γίνεται  έλεγχος 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  για την σωστή εκτέλεση του έργων.  

    Το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος δήλωσε παρών.  

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 31-08-

2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις απόψεις του κ. 

Κόκκορη & τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019)  

 

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία   

 
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα» σύμφωνα με την εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του 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)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      4)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                                                      5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                               
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