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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 314/2022
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "Διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα Λουτρακίου".
Σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ.
136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ.
12835/15-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Συμμετέχοντες:1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Λογοθέτης
Κων/νος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7.Νικολάου Σωτήριος.
Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ' αριθ. 48/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης με τίτλο: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα",
προϋπολογισμού δαπάνης ποσού #29.910,99# € συμπεριλαμβανομένου δε του
ΦΠΑ 24% συνολικής δαπάνης #37.089,63# €
3. Το υπ΄ αριθ. 23256/27-12-2021 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και της αναδόχου εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., για την εκπόνηση του εν λόγω έργου, με προθεσμία
περαίωσης του έργου την 27η Ιουνίου 2022.
4. Η υπ΄ αριθ. 275/2022 (ΑΔΑ: 9ΗΗΠΩΛ3-ΑΒΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκε η 1 η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω
έργου έως την 27η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.Δ. του Δήμου.
5. Ο 1ος Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με το
ανωτέρω Συμφωνητικό.

6. Η συνταχθείσα Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, συνοδεύουσα τον 1 ο Α.Π.Ε ο οποίος είναι
μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού και συντάχθηκε για να
τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η απορρόφηση των απρόβλεπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να
καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων λόγω διαφοροποιήσεων
των ποσοτήτων σε σχέση με τις προμετρήσεις και την αναγκαιότητα εργασιών για
την αρτιότητα του έργου.
Οι επί έλασσον και οι επί πλέον δαπάνες εμφανίζονται αναλυτικά στους
επισυναπτόμενους πίνακες.
Με τον 1ο ΑΠΕ η συνολική προτεινόμενη δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των
#28.671,58# € χωρίς Φ.Π.Α. και γίνεται με αναθεώρηση τιμών, ενώ το έργο έχει
ολοκληρωθεί 100%.
7. Η από 14-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την
Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντος
του κ. Λογοθέτη
Αποφασίζει

Ομόφω να

Εγκρίνει τον από 07-07-2022 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του
έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα» (μελ. 48/2021), ο οποίος
είναι μειωτικός, καθώς η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 35.552,76 €
(πλέον ΦΠΑ), σε σχέση με το υπ΄ αριθ. 23256/27-12-2021 Συμφωνητικό ποσού
35.606,04 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 314/2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

