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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  24 
της  5ης   Σεπτεμβρίου 2016 

 
Αριθμός Απόφασης  247 

Θ Ε Μ Α  2ο έκτακτο:΄Εγκριση 4ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΝΤΜΕ έργου ‘’Ανακαίνιση 
           δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου’’ (αρ. μελ. 1/2009). 
           

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 5η του μηνός 
Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 06:00 
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 
υπ' αριθμ. 15340/01-09-2016 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 
δεκαπέντε  (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Πέρρας 
Σωτήριος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Σπύρου 
Κων/νος, 10.Στάμου Γεώργιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 13.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 
15.Ασημακόπουλος Χρήστος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας,  Αγίων Θεοδώρων και 
Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και 
Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ.  
Πισίων. Γκίκας Ιωάννης.    
 
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Παντελέου Κωννος, 
4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Ράτης Σπυρίδων,  
7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας,  12.Θεοδώρου 



Αγγελική (η οποία απουσίαζε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης), οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

Πριν τη συζήτηση  οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ.  Παύλου 
Παύλος, Παντελέου Κων/νος, Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν 
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας, ο οποίος 
απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος. 

 
 Πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση πέντε (5) εκτάκτων, μεταξύ των οποίων και ως 
2ου  του θέματος ‘’Εγκριση 4ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΝΤΜΕ έργου ‘’Ανακαίνιση 
δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου’’ (αρ. μελ. 1/2009),  έκτακτα ως κατεπείγοντος, 
επειδή ο 4ος ΑΠΕ και το 3ο  ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκαν από το 
Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων ΄Εργων στις 02-09-2016 και πρέπει να 
επισπευθούν οι εργασίες ολοκλήρωσής του, καθότι στις 30-11-2016 λήγει η 
προθεσμία χρηματοδότησης του προγ/τος ΘΗΣΕΑΣ, στο οποίο είναι 
ενταγμένο το έργο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του 
δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)   αποφάσισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος 
έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 
του Ν. 3852/2010. 
 Ακολούθως τέθηκαν υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα 
εξής : 
 1.Η υπ’ αριθμ. 1/2009 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου που αφορά την 
εκτέλεση του έργου ‘’Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου’’ προϋ/σμού 
δαπάνης 1.292.353,00 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 
19% συνολικής δαπάνης 1.630.174,08 €. 
 2.Η υπ’ αριθμ. 55/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία 
νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 4244/13-5-2009 όμοια Δ/νσης Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης – Δ/σης N. Koρινθίας, περί κατακύρωσης του αποτελέσματος 
δημοπρασίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.  
 3.Το υπ’αριθμ. 18068/14-9-2009 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και 
της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ €  697.857,00 και 
προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 830.449,83. 
 4.Η υπ’ αριθμ. 70/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3232/23-4-2010 όμοια Δ/νσης Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης – Δ/σης N. Koρινθίας, περί Έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
ανωτέρω έργου. 
 5.Η υπ’ αριθμ. 6155/22-4-2010 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ 
του Δήμου  και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ €  
205.870,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 244.985,30. 
 6.Η υπ΄αριθμ. 292/2012 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του 
ανωτέρω έργου που δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το ποσόν της 
συνολικής δαπάνης αυτού. 
 7.Η υπ΄αριθμ. 137/2014 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και 
του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του εν θέματι έργου. 
 8.Το υπ΄αριθμ. 16/θέμα 3ο/02-09-2016 πρακτικό του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δ/νσης Δημοσίων ΄Εργων με το γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 



του 4ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ‘’Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου 
Λουτρακίου’’. 
 9.Η από 02-09-2016 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ και 
το 3ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου, ο οποίος 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει 
την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών, λόγω μη ακριβούς 
προσμέτρησής τους και λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% με τη 
χρήση των απροβλέπτων και επί έλαττον δαπανών.  ΄Ετσι  η συνολική 
δαπάνη του έργου με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 783.447,97 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι παρουσιάζει μείωση 47.001,86 € ως 
προς το συμβατικό ποσόν (= 783.447,97 € με ΦΠΑ) και η Συμπληρωματική 
Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) ανέρχεται σε 244.985,28 με τον ΦΠΑ, ήτοι 
παρουσιάζει μείωση 0,01 €. 

Το 3ο ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει 5 νέες εργασίες με σκοπό την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 8 εδαφ. 2  του Ν. 1418/84, όπως αυτός  
τροποποιήθηκε από τον ν. 2229/94, τον ιν. 2372/96, το Π.Δ. 210/97 και την 
παρ. 2 του άρθρου 2 του 2940/2001 και τον ν. 3669/2008 (άρθρο 57),  μετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
(μειοψηφούντων των δ.σ. Π. Παύλου  και  Χρ. Ασημακόπουλου)  

 
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου 

‘’Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (αρ. μελ. 1/2009)’’  ο οποίος 
παρουσιάζει μείωση  

α) ως προς το συμβατικό ποσόν κατά 47.001,86 € και ανέρχεται σε 
783.447,97 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

β) ως προς το ποσόν της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία  
ανέρχεται σε 244.985,28 €, κατά 0,01 €.   

Εγκρίνει το 3ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου για να τιμολογηθούν πέντε (5) νέες 
εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 247/2016. 

 
Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

(΄Επονται υπογραφές ) 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 12 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 
 


