
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 29/14-12-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 333/2020    

 

ΘΕΜΑ :   Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης}.   

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.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: 14920/10-12-2020 

σε Ορθή Επανάληψη 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>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     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 
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6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 22ο  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 09-12-2020 εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

   Σχετικά με τον 4ο ΑΠΕ   του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» 

 

Με την 18/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   έγινε ανάθεση του έργου στην 

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και υπογράφθηκε η με αριθ. 17004/22-07-2014 σύμβαση του 

έργου ποσού 2.224.393,74 χωρίς ΦΠΑ.  

  H Δ/νση  Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε  τον  4ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου . 

 Ο 4ος ΑΠΕ συντάσσεται  προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δαπάνες αρχαιολογίας. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος Μονεμβασίας ενημέρωσε την 

αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία για την έναρξη των εργασιών και υπογράφει το 

μνημόνιο συνεργασίας για την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου. Η αρχαιολογική 

επίβλεψη  από υπαλλήλους της ΕΦ.Α.ΛΑΚ πραγματοποιήθηκε έως των Φεβρουάριο 

του 2016.  

 Το έργο αποτελούσε έργο phasing και δεν κατέστη  δυνατή η έγκαιρη έκδοσης 

απόφασης αυτεπιστασίας και η πρόσληψη προσωπικού από την αρχαιολογία για την 

επίβλεψη του έργου. 

Δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος του έργου το οποίο αποτελεί έργο κοινής 

ωφελείας και έπρεπε οι εργασίες να συνεχιστούν απρόσκοπτα, οι απαιτούμενες  
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εργασίες, εκσκαφικές εργασίες συνεχίστηκαν  με την επίβλεψη αρχαιολόγου και 

εργατοτεχνίτη η πρόσληψη του οποίου έγινε από τον ανάδοχο του έργου. 

 

 

 

 

   Οι δαπάνες που πραγματοποίησε ο ανάδοχος για την εκτέλεση ανασκαφικών 

εργασιών έχουν ανέλθει στο ποσόν των 88.000,00€ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) και 

συμπεριλαμβάνονται στον 4ο ΑΠΕ. Κρίνονται δε όλως απαραίτητες και αναγκαίες για 

την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης και επομένως σύμφωνα με την από 1/8/2017 

84528/ΕΥΘΥ/606 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2706/2017) μπορούν να αυξήσουν την εθνική 

συμμετοχή του ΠΔΕ, καθώς πρόκειται για δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

που χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες. 

Τέλος επισημαίνεται ότι με την γνωμοδότηση 109/1997 του Γ΄ τμήματος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (που έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με την 9/97 

εγκύκλιό του) κρίθηκε ότι οι δαπάνες για την ασφαλή εκσκαφή ανευρεθέντων 

ευρημάτων δεν σχετίζονται με την κατασκευή καθαυτή του έργου και δεν υπολογίζονται 

καθ΄ οιονδήποτε τρόπο για τον προσδιορισμό του ποσού και του ποσοστού του 50% 

της αρχικά προβλεπόμενης συμβατικής δαπάνης του έργου, άρα δεν θεωρούνται καν 

συμπληρωματικές εργασίες. Οι δαπάνες αυτές ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου και συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά πληρωμής και 

στοιχεία αποζημίωσης που επιβαρύνουν τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. 

 Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις 

τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό 

αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, 

δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 

λειτουργικότητά του.  

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τον 4ο 

ΑΠΕ (Πρακτικό 9/15-04-2019) 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Υποδομών 

Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με το υπ. αριθ.10748/5-12-2020 

έγγραφό του διατύπωσε θετική γνώμη για τον 4ο ΑΠΕ με την παρατήρηση ότι δεν 

αποτελεί δημόσια δαπάνη το ποσό των 11.088,00€ που αντιστοιχεί στο εργολαβικό 

όφελος  

 

                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 

Την έγκριση 4ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων Νεάπολης » ως προς την δαπάνη των αρχαιολογικών εργασιών  

δηλαδή το ποσό των 88.000,00€ . 

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

09-12-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου, τις  

αρνητικές δηλώσεις των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 

συμφωνούν, τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020), 

 

Αποφασίζουν   κατά πλειοψηφία  

(μειοψηφούντων των κ.κ. Παναρίτη και Μαστορόπουλου) 
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  Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { 

Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης }, ως προς την 

δαπάνη των αρχαιολογικών εργασιών  δηλαδή το ποσό των 88.000,00€, σύμφωνα 

με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων  και μελετών του Δήμου 

Μονεμβασίας. 

  

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

    
       O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               

                                               

ΑΔΑ: ΩΥΨΚΩΚ9-ΜΟ3


		2020-12-16T11:34:55+0200


		2020-12-16T11:59:50+0200
	Athens




