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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Παράηαζη προθεζμίας εκηέλεζης ηοσ έργοσ : «Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος δικηύοσ
ύδρεσζης και καλλιέργεια πηγών Σ.Κ. κλήθροσ»
Αριθ. Απόθαζης: 02/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 17 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 595/11-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

ΑΠΟΝΣΔ
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Καξανύιε Αθξνδίηε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλνηήηαο, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζία ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17653/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεύζπλζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην
νπνίν νξίδεη επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος δικηύοσ ύδρεσζης και
καλλιέργεια πηγών ζηην Σ.Κ. κλήθροσ» ηνλ ππνγξάθνλ ηελ παξνύζα.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16 (ΣΜΗΜΑ ΙΙ: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ, ΔΝΟΣΗΣΑ 1:
ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ)
Σελ κε αξηζκ. πξση. 17553/27-10-2017 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ.
Σελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Σελ λνκνζεζία πεξί θαιήο θαη πνηνηηθήο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Σελ κε αξηζκ. πξση. Γήκνπ Ακπληαίνπ 20890/21-12-2017 αίηεζε ηνπ θ. Ισάλλνπ Βαζίιεηνπ,
κε ζέκα «Υνξήγεζε παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο έξγνπ: ΄΄ Αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο
δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη θαιιηέξγεηα πεγώλ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ ΄΄.
Αλαθέξσ ηα εμήο:
Σν ππό κειέηε έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο
ζπλνιηθνύ κήθνπο 345,0 κέηξσλ πεξίπνπ κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ D160 / 12.5 atm, θαη
θαηαζθεπή 1 πηεδνζξαπζηηθνύ θξεαηίνπ από ζθπξόδεκα πξνο αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ.
Σε ρξνληθή απηή ζηηγκή έρνπλ εγθξηζεί ηα πιηθά ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην έξγν θαη
πιεξνύλ ηη πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 65 %
ηνπ κήθνπο ηνπ δηθηύνπ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ην πηεδνζξαπζηηθό θξεάηην. Τπνιείπεηαη
ε θαηαζθεπή ηνπ ππόινηπνη ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ κήθνπο 140,00 κέηξσλ πεξίπνπ. Δπίζεο
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί νη δηθιείδεο πνπ πξνβιέπνληαλ από ηε κειέηε εληόο ηνπ νηθηζκνύ ζην
δίθηπν ύδξεπζεο
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα επηθξάηεζαλ βξνρνπηώζεηο θαη αξθεηά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιόγν
ηνπ κεγάινπ πςνκέηξνπ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε από ηε δηεύζπλζε Γαζώλ Φιώξηλαο ζε
ηκήκα ηνπ δηθηύνπ ην νπνίν ππνιείπεηαη (πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο 18/12/2017) ην νπνίν
είλαη δαζηθή έθηαζε ζύκθσλα κε ηελ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ πνπ είρε πξνεγεζεί.
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ:
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος δικηύοσ ύδρεσζης και

καλλιέργεια πηγών ζηην Σ.Κ. κλήθροσ». ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί παξάηαζε εξγαζηώλ
πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί γηα δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ έσο θαη ηελ
(εκεξνκελία πεξαίσζεο) 26/03/2018 (εκεξνκελία ιήμεο ζύκβαζεο 25/01/2018), κε
αλαζεώξεζε.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος
δικηύοσ ύδρεσζης και καλλιέργεια πηγών ζηην Σ.Κ. κλήθροσ» γηα δηάζηεκα εμήληα (60)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ έσο θαη ηελ (εκεξνκελία πεξαίσζεο) 26/03/2018 (εκεξνκελία ιήμεο
ζύκβαζεο 25/01/2018), κε αλαζεώξεζε.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 02/2018.
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