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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  14ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  239/2018 
 
«Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 Α.Δ.Σ. περί «Σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ‘Συντήρηση οδικύ δικτύου 
Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους  Μολάους  σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
14/27.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 14, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κουλουβάκος Βασίλειος Αντιπρ/δρος Δ.Σ. 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Λεκάκης Δημήτριος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Παπούλη Δέσποινα 
 8.. Κολλιάκος Ιωάννης  8. Τσαφατίνου Κατερίνα     
 9. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  9. Δουμάνη  Σοφία 
10. Παπαδάκης Πιερρής 10. Κόκκορης Παναγιώτης 
11. Πετράκης Χρήστος 11. Λυριωτάκης Ιωάννης 
12. Χριστάκος Σταύρος                    12. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
13. Μεϊμέτης Γεώργιος 13. Σταθάκης Νεκτάριος 
14. Σπυριδάκου Θεοδούλη    

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας 
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,  
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 208/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας». 

1. Σε ορισμένα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης διαπιστώθηκαν λάθη: 
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 Στο άρθρο 5 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: αναγράφεται λανθασμένα το ποσό 
συμμετοχής του Δήμου 10.000,00 αντί του σωστού 20.000,00 €. 

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: αναγράφεται λανθασμένα ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 237.145,40 
€ αντί του σωστού 600.000,00 €. 
         2. Επιπλέον αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και γράφθηκε το ποσό 
συμμετοχής  του  Δήμου  σε  νέο αριθμό  κωδικό εξόδου  με τον τίτλο του  έργου,  ενώ το έργο 
είναι  ενταγμένο  στο τεχνικό  πρόγραμμα  της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, καθώς 
φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Κύριος του έργου. Ως εκ 
τούτου εκδόθηκε και η αριθ. πρωτ. 176517/18-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης  Δ/σης Πελοποννήσου,  Δυτ. Ελλάδας  και  Ιονίου,  η οποία ακυρώνει την αριθ. 
208/2018 απόφαση του Δ.Σ. ως προς την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων του Δήμου. 
   Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την αριθ. 156/2018 απόφαση της 
Ο.Ε. περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα  
   Α. Τη λήψη συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου <Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και 
ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν.4555/18, 
μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου  
«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 600.000,00 €-Ορισμός 
μελών (τακτικός - αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για την υπογραφή της>, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μεταξύ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 

για την  
ΠΡΑΞΗ  

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

 
Στην Τρίπολη, σήμερα την ……../……../ 2018  μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  
(α) Tου ΝΠΔΔ ΟΤΑ β’ βαθμού με την επωνυμία Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει 

στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο 
Τατούλη, και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης». 

(β) Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ α’ βαθμού, με την επωνυμία Δήμος Μονεμβασίας, που εδρεύει στους 
Μολάους  Λακωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη , και το 
οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου», 

(γ) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης που εδρεύει στην Τρίπολη όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και το οποίο θα αποκαλείται στο 
εξής χάριν συντομίας « Φορέας για την διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)», 
έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1) Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010) και ειδικότερα τα άρθρο 100 Ν. 3852/2010 
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06- 2010)  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν4258/2014  
3) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
4) Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
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5) Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

6) Tις διατάξεις του Ν4555/2018 Μεταρρύθμιση Του Θεσμικού Πλαισίου Της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση Της Δημοκρατίας - Ενίσχυση Της Συμμέτοχης - Βελτίωση Της 
Οικονομικής Και Αναπτυξιακής Λειτουργίας Των Ο. Τ. Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]. 

7) Την με αριθμό 105100/02-10-2017(ΑΔΑ:6Π9Μ465ΧΙ8-ΝΡΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή  
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ το έργο ¨Συντήρηση  
επισκευή -βελτίωση συγκοινωνιακών έργων ΠΕ Λακωνίας με προϋπολογισμός 4.500.000,00 €. 

8) Το με αριθμό 27660/19-07-2018 έγγραφο της κ. Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας με το οποίο 
εισηγείται την ένταξη της πράξης με τίτλο ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Μονεμβάσιας¨στο ΠΔΕ 
2017 ΕΠ52600008 . 

9) Την  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εντάχθηκε η χρηματοδότηση στη 
ΣΑΕΠ 526 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 

10) Την  υπ’ αρ.  --- Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου,   για  
την έγκριση σύναψης Π.Σ. και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή   
Παρακολούθησης της Π.Σ. 

11) Την υπ’ αρ. --- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας , για την έγκριση 
σύναψης Π.Σ. και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ.  

12) Την υπ’ ριθμ. ---- Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
για συμμετοχή τους στην Προγραμματική Σύμβαση και τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ., 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύµβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 

1. Προοίμιο  
2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης  
3. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου  
4. Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα των Συμβαλλομένων  
5. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 
6. ∆ιάρκεια 
7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  
8. Ρήτρες  
9. Ειδικοί Όροι  
10. Τελικές ∆ιατάξεις  

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 526 της  
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ενταγμένο το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού  600.0000,00 €, ως 
υποέργο του  έργου με τίτλο ¨Συντήρηση Επισκευή βελτίωση συγκοινωνιακών έργων ΠΕ 
Λακωνίας¨ με κωδικό 2017ΕΠ52600008 που εγκρίθηκε με την με αριθμό 105100/02-10-2017 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντομίας το «Έργο».  

Αντικείμενο του έργου  είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και επισκευή 
τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μονεμβασίας.  

Πιο αναλυτικά θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και Βελτίωσης  στα τμήματα των 
κάτωθι οδών: 

 Μονεμβάσια-Άγιος Φωκάς 
 Πάκια-Κοκκινιά  
 Βελιές-Δαιμονιά-Νεάπολη 

Οι εργασίες αφορούν σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του καταστρώματος της 
εκάστοτε οδού, των τεχνικών έργων αυτών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών ώστε με τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών να 
πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του «έργου» και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του 
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έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», δεδομένου ότι η αρμοδιότητά 
συντήρησης του συγκεκριμένου έργου ανήκει στο Δήμο Μονεμβασίας (το  «έργο»), από τον 
κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος 
του «Έργου» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  
1.Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του «Έργου» με την προμήθεια των απαιτούμενων 
υλικών και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης αυτών.  
2.Σύνταξη ή /και Επικαιροποίησης  των απαιτούμενων διακηρύξεων.  
3.∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα µε τη νομοθεσία 
∆ημόσιων  Συμβάσεων.  
4.Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.  
5.∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του «Έργου».  
6.Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 
«Έργου».  
7. Παραλαβή του «Έργου» στο σύνολό του.  
8.Παράδοση του «Έργου» σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη τεχνική και 
οικονομική τεκμηρίωση.  

Κύριος του Έργου είναι  ο Δήμος Μονεμβασίας.  
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. 

Λακωνίας εκτός από τις αρμοδιότητες που ρητά ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία ότι 
ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Λακωνίας.  

Ο Φορέας Απόδοσης πληρωμών (υπόλογος): είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ως υπόλογος), καθώς και τα λοιπά 
αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως 
αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΥ» 

Σκοπός του «έργου» είναι η θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι η βελτίωση του 
οδικού δικτύου του Δήμου Μονεμβάσιας ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτηση των 
χρηστών που χρησιμοποιούν το υπόψη δίκτυο τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και για 
λόγους αναψυχής. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:  
4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών και να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες 
και στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Επισημαίνεται ότι με αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια 
του ο κύριος του έργου  θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ανωτέρω 
έργο.  
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας, 
• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που 
τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου»,  
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του «Έργου» µετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας  τη 
λειτουργία του,  
• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
του «Έργου», µε σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:  
 • Να υλοποιήσει το «έργο» όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 και το Παράρτημα 1-Τεχνική 
Έκθεση της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
και Προϊσταμένη αρχή,  
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• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού,  
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του 
«Έργου» από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 της παρούσας σύμβασής,  
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα κατασκευής του «έργου», 
 • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του «Έργου», όταν αυτές ζητηθούν,  
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 
σύμφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας, 
 • Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου»,  
• Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 
υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύβαση,  
• Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα 
αρμοδιότητάς του, µέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης,  
• Να προσκομίζει – σε συνεργασία µε την Προϊσταμένη Αρχή – στο Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωµή των αρμοδίως εγκεκριμένων 
λογαριασμών, µε τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας 
σύμβασης, 
 • Να συνεργάζεται µε τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του «Έργου», µε σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  

4.3 Ο Φορέας Πληρωμών  (υπόλογος):   

 Αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 
πληρωμές του αναδόχου. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 600.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως περιλαμβάνεται στο συνημμένο παράρτημα Ι, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπόψη προγραμματικής σύμβασης. 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της ΠΕ Λακωνίας ΣΑΕ526 και αποτελεί υποέργο του Έργου με τίτλο ¨Συντήρηση Επισκευή 
βελτίωση συγκοινωνιακών έργων ΠΕ Λακωνίας¨ με κωδικό 2017ΕΠ52600008 που εγκρίθηκε με 
την με αριθμό 105100/02-10-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Ο Δήμος Μονεμβασίας (Κύριος του Έργου) θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του 

έργου με το ποσό των 20.000,00 €. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση και την εγγραφή της 
επιπλέον πίστωσης στο Πρόγραμμα ΟΣΚ  της Π.Ε. Λακωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την 
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.6&8 του άρθρου 38 του Ν4412/2016 και 
λήγει µε την ολοκλήρωση του «Έργου», την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του. 

Η ανωτέρω χρονική διάρκεια αναλύεται σύμφωνα με το κατωτέρω ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμά: 

Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 

Διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξη 

αναδόχου  (από υπογραφή 

προγραμματικής μέχρι υπογραφή 

Πέντε (5) μήνες 
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συμφωνητικού) 

Διάρκεια σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης 

των εργασιών του έργου) 

Δέκα(10) μήνες 

Χρόνος εγγύησης (από τη βεβαίωση 

περατώσεως έως το υποχρεωτικό για τον 

ανάδοχο διάστημα συντήρησης) 

Δεκαπέντε (15) μήνες 

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Τριάντα (30) μήνες 

  Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται 
εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων  μερών, λόγω 
αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά την  εκπόνηση των μελετών ή την 
εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας,  κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις 
διαδικασίες αδειοδοτήσεων , δημοπρασιών και λοιπών αναγκών ( όπως π.χ. ενστάσεις στο 
στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προέκυψε κ.α.). Η εν λόγω 
τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική 
επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 5 της παρούσας. 
Ενδεχόμενη παράταση ή παρατάσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το ήμισυ της 
αρχικής προθεσμίας ήτοι δεκαπέντε (15) μήνες. 

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Σπάρτη. 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 Eναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Δήμος Μονεμβασίας), ο οποίος ορίζεται 
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται  ο-η ----   με 
αναπληρωτή τον ----.  

 Eναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Πελοποννήσου) με τον 
αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται  ο-η  ----  με αναπληρωτή τον ----.  

 και  ένα (1) µέλος υποδεικνυόμενο από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, µε τον αναπληρωτή του. Εκπρόσωπος ορίζεται  ο-η  ----  με 
αναπληρωτή τον ---- .  

 Έναν (1) εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του. 

Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει µε απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου µετά από σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής το αργότερο εντός 15 
ηµερών από την υπογραφή της παρούσας.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των 
συμβαλλομένων µερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, 
η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, η πέραν του 
εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερμηνεία των όρων της παρούσας 
σύµβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως 
εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 
και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραμματέα 
εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί στην πρώτη της 
συνεδρίαση. Η Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο.  
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα µέλη της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της 
σύµβασης, το οποίο γνωμοδοτεί και εκφέρει μη δεσμευτική άποψη επί των ειδικών 
επιστημονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του «Έργου», αλλά δεν έχει 
δικαίωµα ψήφου,  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όταν 
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από 
τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 
αφού υπογραφούν . 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη 
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης και των συνημμένων 
αυτής παραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 
τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Σε περίπτωση παραβίασης όρου, ή καθυστέρηση 
εκτέλεσης ή υπαναχώρηση, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του 
προϋπολογισμού του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν (και από προσκτηθέντες και αντισυμβαλλομένους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο υλοποίησης του 
«Έργου» θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το 
χρόνο παράδοσης του «Έργου» ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο 
του Έργου, χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική 
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, 
το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η 
διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του φυσικού αντικείμενου του «Έργου».  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια ∆ικαστήρια 
της Σπάρτης Λακωνίας. 
 Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε 
δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την  

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ο Περιφερειάρχης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

Για τo  

Δήμο Μονεμβασίας  

Ο Δήμαρχος 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
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Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Π.Σ.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 600.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα 

βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό εξόδων με το αντίστοιχο ποσό όπως έχουν αναφερθεί. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

                    

Α/Α Είδος  Εργασιών 
Μο
νάδ

α 

Κωδ 
Αναθ/σ

ης 

Κωδ 
Αναθ/σης 

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
Μονάδ. 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
ΟΜΑΔΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

              

1 

Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος 
γαιώδες -
ημιβραχώδες  

m3 
ΟΔΟ-
1123Α 

Α-2 3.000,00 3,55  10.650,00   

  

Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς 
χρήση 
εκρηκτικών 

μ3 
ΟΔΟ-
1133Α 

Α-3.3 500,00 11,20  5.600,00   

2 
Καθαίρεση 
οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 

m3 
ΟΙΚ-
2227 

Α-12 5,00 29,35  146,75   

3 

Καθαρισμός και 
μόρφωση 
τάφρου 
τριγωνικής 
διατομής ή 
τάφρου 
ερείσματος, σε 
κάθε είδους 
έδαφος  

m 
ODO-
1310 

Α-14 2.000,00 0,65  1.300,00   

4 

Άρση 
καταπτώσεων για 
κάθε είδους 
έδαφος 

μ3 
ΟΔΟ-
1420 

Α-16 1.000,00 4,06  4.060,00   
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5 

Συνήθη δάνεια 
υλικών 
Κατηγορίας Ε1 
έως Ε4 

m3 
ΟΔΟ-
1510 

Α-18.1 500,00 3,90  1.950,00   

6 
Κατασκευή 
επιχωμάτων 

m3 
ΟΔΟ-
1530 

Α-20 500,00 0,95  475,00   

                  

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

          24.181,75 24.181,75 

  
ΟΜΑΔΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

              

7 

Εκσκαφή 
θεμελίων 
τεχνικών έργων 
και τάφρων 
πλάτους έως 5,0 
m 

m3 
ΟΔΟ-
2151 

ΝΈΟ Β-1 500,00 6,85 3.425,00   

8 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα 
αγωγών, 
εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα 
C12/15  

m3 
ΟΔΟ-
2531 

Β-29.2.2 1.200,00 89,80  107.760,00   

9 

Κατασκευή 
ρείθρων, 
τραπεζοειδών 
τάφρων, 
στρώσεων 
προστασίας 
στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα 
C16/20 

m3 
ΟΔΟ-
2532 

Β-29.3.1 150,00 94,20  14.130,00   

10 

Κατασκευή 
τοίχων, 
πεζοδρομίων 
γεφυρών, 
επένδυσης 
πασσαλοστοιχιώ
ν κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα 
C16/20 

m3 
ΟΔΟ-
2532 

Β-29.3.2 80,00 104,00  8.320,00   

11 

Κατασκευή 
πλακών πλήρων, 
ολόσωμων 
βάθρων, 
λεπτοτοίχων  και 
κιβωτιοειδών 
οχετών με 
σκυρόδεμα 
C16/20    

m3 
ΟΔΟ-
2532 

Β-29.3.3 2,00 115,00  230,00   
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12 

Χάλυβας 
οπλισμού 
σκυροδέματος 
B500C εκτός 
υπογείων έργων 

kg 
ΟΔΟ-
2612 

Β-30.2 5.000,00 1,15  5.750,00   

13 

Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα 
B500C εκτός 
υπογείων έργων 

kg 
ΥΔΡ-
7018 

Β-30.3 1.000,00 1,15  1.150,00   

14 Συρματοπλέγμα 
και σύρματα 
συρματοκιβωτίω
ν με απλό 
γαλβάνισμα  

kg 
ΟΔΟ-
2311 

Β-65.1.1 1000 2,7 2.700,00   

15 Κατασκευή 
φατνών 

m2 
ΟΔΟ-
2312 

Β-65.2 500 2,5 1.250,00   

16 Πλήρωση 
φατνών 

m3 
ΟΔΟ-
2313 

Β-65.3 200 20,15 4.030,00   

17 

Προμήθεια, 
μεταφορά στη 
θέση 
εγκατάστασης, 
και τοποθέτηση 
προκατασκευασμ
ένων 
τσιμεντοσωλήνω
ν κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. 
Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 
Ονομαστικής 
διαμέτρου D400 
mm 

m 
ΥΔΡ 

6551.3 
12.01.01.

03 
20,00 41,20 824,00   

18 

Προμήθεια, 
μεταφορά στη 
θέση 
εγκατάστασης, 
και τοποθέτηση 
προκατασκευασμ
ένων 
τσιμεντοσωλήνω
ν κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. 
Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 
Ονομαστικής 
διαμέτρου D800 
mm 

m 
ΥΔΡ 

6551.6 
12.01.01.

06 
20,00 103 2.060,00   
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19 

Προμήθεια, 
μεταφορά στη 
θέση 
εγκατάστασης, 
και τοποθέτηση 
προκατασκευασμ
ένων 
τσιμεντοσωλήνω
ν κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. 
Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916 
Ονομαστικής 
διαμέτρου D1000 
mm 

m 
ΥΔΡ 

6551.7 
12.01.01.

07 
20,00 144 2.880,00   

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

          154.509,00 178.690,75 

  
ΟΜΑΔΑ 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

              

  

Βάση 
οδοστρωσίας 
Υπόβαση  
οδοστρωσίας 
μεταβλητού 
πάχους   

m3 
ΟΔΟ-
1132  

1600,00 15,5 24.800,00 203.490,75 

  
Αθροισμα 
Κεφαλαιου 
Οοστρωσία  

              

  
ΟΜΑΔΑ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

              

21 

Απόξεση 
ασφαλτικού 
οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 6 cm 

m2 
ΟΔΟ-
1132 

Δ-2.2 1.000,00 1,45 1.450,00   

22 
Ασφαλτική 
προεπάλειψη 

m2 
ΟΔΟ-
4110 

Δ-3 1.000,00 1,20 1.200,00   

23 
Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη 

m2 
ΟΔΟ-
4120 

Δ-4 10.000,00 0,45 4.500,00 

 
 
 

  

24 

Ασφαλτικές 
στρώσεις 
μεταβλητού 
πάχους 
επιμετρούμενες 
κατά βάρος  

ton 
ΟΔΟ-

4421.Β 
Δ-6 400,00 82,6 33.040,00   

19 
Ασφαλτική 
στρώση 
κυκλοφορίας 

m2 
ΟΔΟ-
4521Β 

Δ-8.1 10.000,00 7,85 78.500,00   
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συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής 
ασφάλτου  

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

          118.690,00 322.180,75 

  
ΟΜΑΔΑ  
ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

              

20 

Μονόπλευρα 
χαλύβδινα 
στηθαία 
ασφαλείας, 
ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 
που 
τοποθετούνται 
με έμπηξη, 
κατηγορίας 
σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, 
σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-2 
Στηθαίο 
ασφαλείας 
ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, 
λειτουργικού 
πλάτους W7 

m 
ΟΔΟ 
2653 

Ε-1.1.1  200,00 35 7.000,00   

23 
Πλαστικοί 
οριοδείκτες οδού 

τεμ
άχι
ο 

ΥΔΡ 
6620.1 

Ε-6  5,00 11,5 57,50   

24 

Πλευρικές 
πληροφοριακές 
πινακίδες με 
αναγραφές και 
σύμβολα από 
μικροπρισματική 
αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 
3 (με ΕΤΑ και 
σήμανση CE)   

μ2 
ΟΙΚ 

6541 
Ε-8.2.1 15,00 156 2.340,00   

25 

Πινακίδες 
ρυθμιστικές και 
ένδειξης 
επικίνδυνων 
θέσεων, πινακίδα 
επικίνδυνων 
θέσεων 
τριγωνικές, 
πλευράς 0,90 m 

τεμ
άχι
ο 

ΟΙΚ 
6541 

Ε-9.1 15,00 53,7 805,50   
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        Β. Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους  και  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 30-7333.023 «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας-Προγραμματική 
Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου»  μεταφέρει συνολική 20.000,00 € στον ΚΑ 00-
6737.027 για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου 
Μονεμβασίας -Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Γ. Ως προς τις παραγράφους Δ. και Ε., ισχύει η αριθ. 208/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 176517/18-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης  Δ/σης Πελοποννήσου,  Δυτ. Ελλάδας  και  Ιονίου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  239/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας        Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

Απούσα Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Κολλιάκος Ιωάννης 

26 

Στύλοι 
πινακίδων, 
στύλος 
πινακίδων από 
γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm 1 1/2" 

τεμ
άχι
ο 

ΟΔΟ 
2653 

Ε-10.1 15,00 31,1 466,50   

27 

Πλαστικός 
ανακλαστήρας 
οδοστρώματος 
προσωρινός, με 
δυο 
ανακλαστικές 
επιφάνειες  

τεμ
άχι
ο 

OIK6532 E-15.2 0,00 4,9 0,00   

28 

Διαγράμμιση 
οδοστρώματος 
με ανακλαστική 
βαφή  

μ2 
ΟΙΚ 
7788 

Ε-17.1 6.000,00 3,8 22.800,00   

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΟΜΑΔΑΣ  
ΣΗΜΑΝΣΗΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

          33.469,50 355.650,25 

  Σύνολο Εργασιών 355.650,25 

Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. Και Ο.Ε. 355.650,25 

Προστίθενται Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου 18% 64.017,05 

Συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. Και Ο.Ε. 419.667,30 

Προστίθενται δαπάνη Απροβλέπτων Εργασιών 62.950,09 

Συνολική δαπάνη εργασιών με Απρόβλεπτες Εργασίες 482.617,39 

Προεκτιμωμένη δαπάνη Αναθεώρησης 1.253,58 

Συνολική δαπάνη εργασιών με Αναθεώρηση 483.870,97 

Προστίθεται δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 116.129,03 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 600.000,00 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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