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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 274/2020    

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Επαύξηση ισχύος παροχής 

ρεύματος για το κλειστό γυμναστήριο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη 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: 13547/06-11-2020, 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 έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

     

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 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)……… 

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

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 03-11-2020 εισήγηση του 

τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία αναφέρονται  

τα εξής: 

Εισηγητική αιτιολογική έκθεση 

για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

“ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΟΛΑΩΝ». 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την 10321/07-09-2020 σύμβαση, ποσού 6.721,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  για την 

εκτέλεση του έργου του ανωτέρω θέματος του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. 

Κοτσιώνης Ιωάννης. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε εξήντα  (60) ημέρες, 

με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 7-11-2020.    

3. Την υπ’ αρίθμ. 11753/1-10-2020  αίτηση του εκπροσώπου του κ. Κοτσιώνη Ιωάννη 

με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι 7-12-2020 

για τους λόγους: 

 Λόγω μεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού 

του έργου  που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα 

 Λόγω των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες να γίνουν για την άρτια 

ολοκλήρωση του έργου 
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 Λόγω της θέσης κατασκευής του έργου, που είναι εντός χώρου σχολείου και 

κλειστού γυμναστηρίου , υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία παιδιών και καθηγητών 

καθ΄όλη την προθεσμία του έργου και λόγω καθημερινών δραστηριοτήτων 

καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας στο κλειστό γυμναστήριο από τα παιδιά του 

σχολείου και από αθλητικούς συλλόγους της περιοχής , η εκτέλεση των 

εργασιών γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις για λόγους ασφαλείας. 

 Λόγω της ιδιαίτερης διατομής των καλωδίων του έργου , που δεν υπήρχαν 

ετοιμοπαράδοτα και ήλθαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας και λόγω  της 

πανδημίας , υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για την παράδοση τους  στο έργο. 

        Κατόπιν των ανωτέρω : 

Εισηγούμαι 

 Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο :  

“ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΟΛΑΩΝ» έως τις 7-12-2020. 

    Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 03-11-

2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

 

Αποφασίζουν   ομόφωνα 

 
Τη χορήγηση παράτασης του έργου «Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος για το 

κλειστό γυμναστήριο Μολάων» έως 07/12/2020. 

 

     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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                               

                                               


