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ΘΕΜΑ  5ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
                      Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019)".

Στο  Λουτράκι  σήμερα  την   16η  του  μηνός  Φεβρουαρίου,  του  έτους  2021,
ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  09:00,  πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια
περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  1964/11-02-2021  πρόσκληση  του
Προέδρου κ.  Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Το Σώμα ομόφωνα διορθώνει τον τίτλο του θέματος, ο οποίος εκ παραδρομής
ετέθη λανθασμένα στην πρόσκληση, στο ορθό: «  Έγκριση 1  ου   Α.Π.Ε.     του υποέργου:  
«"  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Δ.Ε.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  –  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ    (Αρ.  μελ.  
17/2019)  "  », ενώ απεστάλη στα μέλη το σωστό ηλεκτρονικό αρχείο προς ενημέρωσή  
τους. 

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ'  αριθ.  Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019  (ΑΔΑ:ΨΠΕ7465ΧΘΞ-ΜΟΤ)  Απόφαση
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την "Έγκριση δέσμευσης ποσού
3.500.000,00  €  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  του  ενάριθμου  έργου
2018ΣΕ871000010  της  Σ.Α.Ε.  871  του  Π.Δ.Ε.,  διάθεση  ισόποσης  πίστωσης  και
μεταβίβασής  της  στον   Δήμο  μας  για  την  υλοποίηση  του  έργου  "Αποκατάσταση
ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα  της  29ης και  30ης Σεπτεμβρίου  2018  που  προκάλεσαν  πλημμύρες,
κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018".
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2. Η  υπ'  αριθ.  17/2019  μελέτη  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών
Δόμησης  με  τίτλο:  "ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Δ.Ε.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ"  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 του  ανωτέρω  έργου,  προϋπολογισμού  δαπάνης
#618.759,96# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
3. Το  υπ’  αριθ.  15493/19-08-2019  Συμφωνητικό  μεταξύ  του  Δήμου  μας  και  της
αναδόχου του υποέργου εταιρείας «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», ποσού #479.039,98# €
πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 4,00%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών,
ήτοι έως 19-02-2020.
4. Η  υπ'  αριθ.  45/28-02-2020  (ΑΔΑ:ΩΤΨΓΩΛ3-ΤΦΦ) Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
ανωτέρω υποέργου έως 19-05-2020. 
5.  Η  υπ'  αριθ.  158/05-06-2020  (ΑΔΑ:64ΧΖΩΛ3-0ΨΚ) Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
ανωτέρω υποέργου έως 19-08-2020. 
6. Η  υπ'  αριθ.  277/07-09-2020  (ΑΔΑ:9ΕΘΧΩΛ3-91Χ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
ανωτέρω υποέργου έως 19-11-2020. 
7. Η  υπ'  αριθ.  424/02-12-2020  (ΑΔΑ:6ΧΗΔΩΛ3-ΤΞΕ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
ανωτέρω υποέργου έως 19-01-2021. 
8. Η  από  14-12-2020  Εισηγητική  Έκθεση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Υπηρεσιών Δόμησης,  συνοδεύουσα τον 1ο  Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι ο 1ος  Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος σε
σχέση  με  το  συμφωνητικό  και  συντάχθηκε  για  να  συμπεριλάβει  αυξήσεις  στις
ποσότητες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 
Οι  αυξήσεις  στις  ποσότητες  των  εργασιών  καλύπτονται  από  το  κονδύλι  των
απρόβλεπτων για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:
 δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης
 δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών
 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
 τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα
εργασιών και 10% επί του συνόλου). 

Έτσι, συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού #  594.009,58  # € συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α., με αναθεώρηση τιμών 0,00, ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. 
9. Το  υπ’  αριθ.  Β/ΦΠΡ012/9198/14-01-2020  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  607/15-01-
2021) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ε.Υ.Δ.Ε.  Κ.Σ.Σ.Υ.) του  Υπουργείου  Υποδομών  και
Μεταφορών, κατόπιν του υπ' αριθ. 104/05-01-2021 εγγράφου του Δήμου μας, με το
οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ",  με τις  προϋποθέσεις  που
αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό.
10.Το  από  02-02-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου μας προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε.
του εν λόγω υποέργου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν.
4412/2016,  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

A π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α



(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ", ο οποίος είναι
ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση,  σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   37/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                  

                                                                        ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                  
                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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