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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   346/2017
    ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού 
      μοναδικό       τρέχοντος οικονομικού έτους και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του
                     έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.
                     Λουτρακίου-Περαχώρας"

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 22α του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 
και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 24903/22-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Νικολάου 
Σωτήριος, 6.Δόσχορης Κων/νος, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Α π ό ν τ ε ς: ουδείς

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας"», προκειμένου να 
αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που προκλήθηκαν στις σχολικές εγκαταστάσεις 
από τη θεομηνία της 20ης Νοεμβρίου 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, 
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010, περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο 
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 24705/20-11-2017 (ΑΔΑ:6ΠΣΔΩΛ3-ΡΣΡ) Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα 
με την οποία διακόπηκαν τα μαθήματα, μεταξύ άλλων και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Λουτρακίου στις 21 Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που 
προκλήθηκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται το εν λόγω σχολείο από την επικράτηση 
θυελλωδών ανέμων στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των φοιτούντων 
μαθητών του.



2. Η υπ' αριθ. 75/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας", η οποία περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή 
και Προϋπολογιστικό Πίνακα και αφορά την άμεση αντικατάσταση πολυκαρβονικών 
πάνελ οροφής καθώς και την προέκταση των σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων της 
εισόδου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, λόγω έκτακτου γεγονότος, 
προϋπολογισμού δαπάνης #5.860,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 
#1.406,40# συνολικού προϋπολογισμού #7.266,40# €. 
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α. 30-7331.008 του 
σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη 
Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας" έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους  #74.400,00# €, με 
αδιάθετο υπόλοιπο #43.720,78# €, όπως προκύπτει από την από 22-11-2017 
βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Η υπ' αριθ. 24594/20-11-2017 Πρόσκληση προς την ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ για υποβολή προσφοράς, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
απαιτούμενες επισκευές, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία πρέπει να συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά των § 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
5. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 24996/22-11-2017 προσφορά της ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΕ για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, εξ € #7.192,00# 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν. 3852/2010 κι εκείνες του ν. 4412/2016, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ. 80/2016,  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη 
Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω 
κατεπείγοντος, η οποία αφορά την άμεση αντικατάσταση πολυκαρβονικών πάνελ 
οροφής καθώς και την προέκταση των σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων της εισόδου 
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου,  ύστερα από τις ζημιές που προκλήθηκαν από 
την επικράτηση έκτακτων καιρικών φαινομένων και προκειμένου να αποκατασταθεί η 
ομαλή λειτουργία του Σχολείου.
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 75/2017 μελέτης (Τεχνικής 
Έκθεσης – Προϋπολογιστικού Πίνακα) για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, όπως 
αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Υπηρεσιών Δόμησης, συνολικού προϋπολογισμού #7.266,40# €.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού #7.266,40# € σε βάρος του 
Κ.Α. 30-7331.008 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 
2017, για την εκτέλεση του έργου: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη 
Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας".
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση της 
σχετικής  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
5. Αναθέτει απευθείας, λόγω κατεπείγοντος, στην ΙΚΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (αριθ. ΜΕΕΠ 30535, τάξη Α1 & Α2) με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: 
Απ. Παύλου 66, Τ.Κ.:20100 Πόλη: Κόρινθος, τηλ.: 2741400146, την εκτέλεση του 
ανωτέρω έργου, έναντι ποσού #5.800,00# €, και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € 
#1.392,00# έναντι συνολικού ποσού #7.192,00# €, σύμφωνα με την προσφορά της η 
οποία κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.



6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εν λόγω εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.
7. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.
8. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, 
μετά την πιστοποίηση των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του 
Ν.4412/2016 και την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  346/2017.

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής            ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                        ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                        ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
                                                                                                                                               
                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

                                                                             ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος    


