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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  141/2020 
 
«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων». 
 

 Στους  Μολάους σήμερα στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 12/19-
07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Καλογράνης Δημήτριος 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  2. Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης 
Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, 
Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 

  Η παράταξη Οι Δημότες Μπροστά κατέθεσαν την εξής δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε, 
επιφυλασσόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για το ζήτημα της συνεχιζόμενης 
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καταχρηστικής πρακτικής της σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, ελπίζοντας 
εσείς τουλάχιστον να πάρετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ομαλής 
λειτουργίας των θεσμών, με τρόπους που κι εμείς έχουμε υποδείξει στο παρελθόν και κατόπιν 
συνεννόησης με τους επικεφαλής τουλάχιστον των συνδυασμών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Δημήτρης Καλογράνης κάνουν γνωστό ότι για λόγους ευθιξίας εξ 
αιτίας της απαξίωσης από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο του θεσμού του δημοτικού 
συμβουλίου απέχουν από τη διαδικασία».    

Η δημ. σύμβουλος κα Σπυριδάκου απέστειλε την εξής δήλωση: «Σε απάντηση της 
πρόσκλησή σας για το σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, σας δηλώνω τα εξής: 
Εκφράζω για πολλοστή φορά την απόλυτη διαφωνία μου για την τακτική της δημοτικής αρχής να 
συγκαλεί «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα συμμετέχω στην εν 
λόγω συνεδρίαση». 
 

Η δια περιφοράς απόφαση για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. 
Κολλιάκο, έχει ως εξής: 

Με την 270/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του 
διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ανατέθηκε στην ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ (νόμιμος 
εκπρόσωπος Σταύρος Χρονόπουλος του Θεοδώρου) η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 
1715/12-02-2020 σύμβαση του έργου ποσού 294.271,13 (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%). 
  Την  συμβατική προθεσμία του έργου που είναι σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 12/06/2020. 
Για το έργο έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθ. 114/2020 Α.Δ.Σ. παράταση μέχρι 10-10-2020. 
       H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  τις εργασίες που δεν περιγράφονται στην 
αρχική μελέτη είτε λόγω λάθους προμέτρησης είτε προέκυψαν από αλλαγή κανονισμού, οι 
οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου. 

Ο παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να τιμολογηθεί μια (1) Νέα τιμή μονάδος εργασία 
του άρθρου  ΑΤ 1ο/1ου  η οποία κρίθηκε αναγκαία για τη σωστή εκτέλεση του έργου που δεν 
περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. 
  Συντάχθηκε μία (1) Νέα Εργασία της  οποίας  η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  
47.568,87€ (με το Φ.Π.Α) και καλύφθηκε από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης του 
έργου. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 « Αυξομειώσεις εργασιών – νέες 
εργασίες» του Ν. 4412/2016 συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 
294.271,13 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ 
και 364.896,20 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης με ΦΠΑ ο 
οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και βρίσκεται στα όρια της 
εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου. 
   Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνημμένη 
στον 1ο Α.Π.Ε και αφορά να τιμολογηθεί η μια (1) Νέα τιμή μονάδος εργασία του άρθρου  ΑΤ 
1ο/1ου. 

Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν στον 1ο  Α.Π.Ε. του εν λόγου έργου. 
Η τιμή μονάδος της  νέας εργασίας κανονίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 

παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο δε σταθερός συντελεστής «σ» που 
προκύπτει από τον τύπο σ=Α:Β ισούται με την μονάδα, επειδή η νέα τιμή της εργασίας του 
προϋπολογισμού μελέτης της υπηρεσίας και η τιμή της νέας εργασίας, είναι η τιμή των 
ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου δημοπράτησης του έργου.   
Από τις ανωτέρω τιμές, η τιμή του άρθρου  Άρθρο 1ο/1ου/ Άρθρο 11.15.06 έγινε για να 
αντιμετωπισθούν ελλείψεις της μελέτης για την άρτια λειτουργία του έργου. 

Οι Νέες Τιμές που συντάχθηκαν είναι οι παρακάτω. 
Αναλυτικά αυτές είναι:  
Άρθρο 1ο/1ου 
Aρθρο 11.15.06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 
προέλευσης. 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 

1ο  ΠΚΤΜΝΕ.  
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Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 16/15-
07-2020 Πρακτικό (θέμα 4ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
                                           Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ».   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων». 

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, ενώ οι δημ. σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, 

Μαστορόπουλος, Βλάχου, Ραφαηλίδη, Γουναλάκης, Κόκκορης, Κουλουβάκος και Παναρίτης 
δήλωσαν ΠΑΡΩΝ. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  141/2020. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
Ο Πρόεδρος Κοιν. 

Μολάων 
Αναστ. Θεοδωρακάκος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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