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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 
της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 
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Θ Ε Μ Α  9ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
                      του Δήμου μας και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και 
                      Αειφόρου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής 
                      εργασίας “Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής 
                      Αγίων Θεοδώρων”. 

 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 
17493/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων 
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. 
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και 
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι 
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 
6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Ράτης Σπυρίδων, 
9.Θυμής Φίλιππος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος 
12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 
15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Λάμπρου Κων/νος. 
   

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος.  
 

Α π ό ν τ ε ς: 1.Νικολάου Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Μουζάκης Αθανάσιος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 
10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 



Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς 
Ηλίας, Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης και Θυμής Μιχαήλ που 
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και η κα. Θεοδώρου 
Αγγελική, η οποία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος. 

 

Επί του 9ου 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. 367/28-12-2012 (ΑΔΑ:ΒΕΙΛΩΛ3-ΣΧ8) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν 
 η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγ. 
Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης , με 
φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας 
‘’Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης  περιοχής Αγίων Θεοδώρων’’ και 
 οι όροι συμμετοχής στην ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση,  
2. Η από 5/09/2013 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – 
Αγ. Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
με φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., δυνάμει της προαναφερθείσας Απόφασης, 
όπου στο άρθρο 8 αυτής γίνεται λόγος για τη διάρκειά της και για τη 
δυνατότητα παράτασής της. 
3. Οι υπ’ αριθ. 28/2015 (ΑΔΑ:7ΕΟ6ΩΛ3-ΒΝΠ) & 189/2015 (ΑΔΑ:70Ν3ΩΛ3-ΦΕΣ) 
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες τροποποιήθηκε η 367/2012 
προαναφερόμενη Απόφασή του, ως προς την αντικατάσταση των αιρετών 
μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω 
Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής.  
4. Το υπ’ αριθ. 3133/03-09-2015 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 16550/4-09-
2015) έγγραφο της Δ/νσης Υδρογεωλογίας του ΙΓΜΕ, με το οποίο ζητείται 
παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης 
κατά ένα (1) έτος, καθότι από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και 
σήμερα μεσολάβησαν γεγονότα, τα οποία σε συνδυασμό με τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιούργησαν καθυστερήσεις στην ομαλή 
υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, καθώς και την εξέλιξη της σύμβασης. 
Συγκεκριμένα: 

 Καθυστέρηση κατάθεσης της προκαταβολής από την πλευρά του Δήμου 
κατά έξι (6) μήνες με συνέπεια την έναρξη των εργασιών το Μάιο 2014. 

 Διενέργεια δύο διαγωνισμών από το ΕΚΒΑΑ για την επιλογή αναδόχου για 
την εκτέλεση των γεωτρήσεων, που είχε συνέπεια την καθυστέρηση των 
σχετικών εργασιών. 

 Επιβολή Ελέγχου Κεφαλαίων την 28/06/2015, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία μετακίνησης του προσωπικού του ΙΓΜΕ για εργασίες πεδίου, 
γεγονός που εξακολουθεί να δυσχεραίνει την κατάσταση. 

 Κατάργηση του ΕΚΒΑΑ και επανασύσταση του ΙΓΜΕ, με συνέπεια τη 
δημιουργία εσωτερικών δυσλειτουργιών σε θέματα λογιστικής, τραπεζών, 
ΔΟΥ, που τελικά οδήγησαν σε αδυναμία μετακίνησης, έκδοσης 
ενταλμάτων κλπ.  

 
 
 



5. Η από 11-09-2015  Εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία, κρίνοντας ως αληθείς τους 
λόγους που επικαλείται το ΙΓΜΕ στο ανωτέρω έγγραφό του, προτείνει να 
δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εν λόγω Σύμβασης μέχρι 05-
09-2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχουν καθυστερήσει 
και με την προϋπόθεση της συλλογής και επεξεργασίας των επιπλέον 
υδρογεωλογικών στοιχείων χωρίς μεταβολή του προϋπολογισμού της 
Προγραμματικής Σύμβασης.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του 
Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών του 

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

1. Εγκρίνει την παράταση της από 5/09/2013 Προγραμματικής Σύμβασης, 
όπως ισχύει, συναφθείσας μεταξύ του Δήμου μας και του Εθνικού Κέντρου 
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, με φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε., για την 
εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας “Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης 
περιοχής Αγίων Θεοδώρων”, μέχρι 05-09-2017,  σύμφωνα με την εισήγηση 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την αναφερόμενη στο προοίμιο 
της παρούσας αίτηση του ΙΓΜΕ. 
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιητικής 
Σύμβασης. 

 
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  211/2015. 

 
 

Ο  Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη 
                  (΄Επονται υπογραφές ) 

                  Ακριβές Αντίγραφο 
                     Λουτράκι  24 Σεπτεμβρίου 2015 

                   Ο   Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

 

 


