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Θ Ε Μ Α  5ο :΄Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Αισθητική, λειτουργική, περιβαλ
          λοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας –
          Αγ. Θεοδώρων’’.
        

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 5η  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδος  Παρασκευή και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 1381/01-02-2021 πρόσκληση, του
Προέδρου  κ.  Γκιώνη Αλκ.  Γεωργίου -  Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων των
Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή  ο  δ.σ.  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου  του  5ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  ύστερα  κι  από  τη
συζήτηση  ενός  (1)  εκτάκτου,   ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε   υπόψη  των  μελών  της
Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ΄αριθμ. 78/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
που  αφορά  την  εκτέλεση  του  έργου  ‘’Αισθητική,  Λειτουργική,  Περιβαλλοντική
Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.  Θεοδώρων,
προϋπολογισμού δαπάνης 76.527,47 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 18.366,59
συνολικής δαπάνης 94.894,06 €, εκ των οποίων ποσόν 29.649,69 € προέρχεται από
το Πράσινο Ταμείο και 65.244,37 € προέρχεται από ιδίους πόρους.

2.Η  υπ΄αριθμ.  197/2019  (ΑΔΑ  ΩΔΠ6ΩΛ3-ΙΨΓ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία εγκρίνονται  τα  τεύχη  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της
υπ΄αριθμ.  78/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και
καταρτίζονται οι  όροι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν
θέματι έργου.

3.Η  υπ΄  αριθμ.  2/2020  (ΑΔΑ  ΩΨΡΥΩΛ3-ΤΩΗ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  1ου/03-12-2019  πρακτικό  της  αρμόδιας
Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως
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προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ σύμφωνα με την προσφορά της
με μέση έκπτωση 43,09%, ήτοι έναντι ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ.

4.Η  υπ΄αριθμ.  82/2020  (ΑΔΑ  Ω3Κ3ΩΛ3-ΓΟΒ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  περί  έγκρισης  του  2ου/13-03-2020  πρακτικού  και  κατακύρωσης  του
αποτελέσματος  του  εν  λόγω  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  (α/α/  ΕΣΗΔΗΣ
86264) στην εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ έναντι ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ

5.Το  συμφωνητικό  του  εν  λόγω  έργου  μεταξύ  Δήμου  και  της  αναδόχου
εταιρείας ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ.

6.Η  από  08-12-2020  εισηγητική  έκθεση  που  συνοδεύει  τον  1ο ΑΠΕ  του
ανωτέρω έργου και 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες
από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών. Η
απορρόφηση των απροβλέπτων, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι
δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων  και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν
για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ & 1ου

ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στον ποσόν των 43.552,18 €, ήτοι είναι μειωτικός κατά 0,01 € ως
προς το ποσόν της σύμβασης. Η συνολική του δαπάνη με τον ΦΠΑ εξ € 10.452,52
ανέρχεται σε 54.004,70 €.

7.Το υπ΄αριθμ. 26/14-12-2020 (θέμα 10ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων ΄Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο  γνωμοδοτεί  υπέρ της
έγκρισης  του  1ου ΑΠΕ  και  1ου ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου  ‘’Αισθητική,  Λειτουργική,
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων’’ ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
157 του ν. 4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του  άρθρου  72  του  ν.  3852/2010  όπως  ισχύει,  και  απέχοντος  του  δ.σ.  κ.
Σταυρόπουλου Κων/νου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  τον 1ο  ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Αισθητική,  Λειτουργική,
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων’’  που  είναι  μειωτικός  κατά  0,01  €  ως  προς  το  συμβατικό  ποσόν  και
ανέρχεται σε 43.552,18 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 10,452,52 διαμορφώνεται
στον ποσόν των 54.004,70 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  28/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3. Κορδαλή Σωτηρία
  Γεώργιος  Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Σταυρόπουλος Κων/νος
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