ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 10/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη ππωηοκόλλος πποζωπινήρ παπαλαβήρ ηος έπγος “Eξωηεπικοί αγωγοί
λςμάηων Αεηού – Aγπαπιδιών - Πεδινού”.
Απιθ. Απόθαζηρ: 106/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 27 ηνπ κελόο Mαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4035/23-03-2017 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 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Αεηνύ θ. θίπα Βαζίιεην θαη Αληηγνλείαο θ. Κσλζηαληηλίδε Γεώξγην.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο:
Ηκεξνκελία πξνζσξηλήο παξαιαβήο: 15 – 03 – 2017
Δπηηξνπή παξαιαβήο:
1. Μνπξαηίδεο Κσλ/λνο, Πνι. Μεραληθόο Π.Δ., ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ.
Φιώξηλαο, πνπ νξίζηεθε κε ην κε ηελ αξηζ. 420/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
2. Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Μερ. Μεραληθόο Σ.Δ., ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε ηελ αξηζ. 420/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Ακπληαίνπ.
3. Ινξδάλεο Μπάληεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ νξίζηεθε σο
θύξην κέινο κε ηελ αξηζ. 17/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
Οη εξγαζίεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ παξαιακβάλνληαη εγθξίζεθαλ θαη θαηαθπξώζεθαλ
ζην όλνκα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο, κε ηελ αξηζ. 248/2014 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο από 14–10–2014
δεκνπξαζίαο.
Δπηβιέπσλ ηνπ έξγνπ νξίζηεθε κε ην κε αξ. πξση. 28234/19–12–2014 έγγξαθν ηεο
Γ/ληξηαο Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο –
Πξνγξακκαηηζκνύ, ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ν Kαηζνππάθεο Αλαζηάζηνο, Μερ. Μεραληθόο
Σ.Δ., ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Τπόςε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηέζεθαλ ηα εμήο :
1. Η κειέηε ηνπ έξγνπ πξνϋπνινγηζκνύ 667.000,00 € καδί κε ηηο Γ..Τ. θαη Δ..Τ. ε νπνία
ζπληάρζεθε ηελ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ζεσξήζεθε από ηελ
Γηεπζύληξηα απηήο.
2. Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη εγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 438/2015 Απόθαζή ηνπ.
3. Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη εγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 376/2016 Απόθαζή ηνπ.
4. Σν Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο Αθαλώλ Δξγαζηώλ καδί κε ηηο επηκεηξήζεηο πνπ ηα
ζπλνδεύνπλ θαη επηζπλάπηνληαη.
5. Η από 20-05-2016 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο Δξγαζηώλ καδί κε ηηο ηειηθέο επηκεηξήζεηο ησλ
εξγαζηώλ πνπ επηζπλάπηνληαη.
6. Η από 11-07-2016 Σειηθή Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηζπλάπηεηαη.

Α. ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
α. Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ζηηο 14–10–2014 θαη κε ηελ αξηζ. 248/2014 Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο.
Σειεπηαίνο κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εηαηξεία ΣΟΜΗ Ο.Δ. (ΣΟΜΟΟΓΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ –
ΜΗΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ Ο.Δ.), ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 56 %.
β. Σν ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ, πνζνύ 293.479,98 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ),
ππνγξάθεθε ζηηο 17–12–2014 κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ θαη ηνπ αλαδόρνπ, κε
ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηειέζεσο εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
γ. Σν ύςνο ηεο κέρξη ηώξα πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 191.583,92 €.
δ. Σν έξγν πεξαηώζεθε ζηηο 30–04–2016, κεηά από παξαηάζεηο : α) κε ηελ αξηζ. 242/2015
ΑΓ έσο θαη ηελ 03/09/2015, β) κε ηελ αξηζ. 340/2015 ΑΓ έσο θαη ηελ 15/10/2015, γ) ηελ
αξηζ. 402/2015 ΑΓ έσο θαη ηελ 20/11/2015, δ) ηελ αξηζ. 413/2015 ΑΓ έσο θαη ηελ
10/12/2015, ε) ηελ αξηζ. 13/2016 ΑΓ έσο θαη ηελ 30/04/2016 θαη επνκέλσο κέζα ζην
ζπκβαηηθό ρξόλν πεξαίσζεο.
Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Σν έξγν πνπ παξαιακβάλεηαη ζπλίζηαηαη από ηα εμήο ηκήκαηα :
Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ αγσγώλ απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ ζηηο θνηλόηεηεο Αεηνύ, Αγξαπηδηώλ
θαη Πεδηλνύ, κε ζθνπό ηελ ζύλδεζε ησλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ησλ παξαπάλσ νηθηζκώλ κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζε Αεηό θαη Πεδηλό.
πλνιηθά θαηαζθεπάζηεθαλ εμσηεξηθνί αγσγνί ιπκάησλ ζηηο θνηλόηεηεο Αεηνύ, Αγξαπηδηώλ
θαη Πεδηλνύ, ζπλνιηθνύ κήθνπο 4.453,50κκ θαη 91 θξεάηηα απνρέηεπζεο.
2. Πνζνηηθή παξαιαβή : Η Δπηηξνπή κεηά από έιεγρν θαηά ην εθηθηό ηεο ηειηθήο
επηκέηξεζεο παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απηήο.
3. Πνηνηηθή παξαιαβή : Σν έξγν εθηειέζζεθε έληερλα, ζύκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκεξα επξίζθεηαη ζε θαιή
θαηάζηαζε.
4. Ο ρξόλνο εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ είλαη δέθα πέληε (15) κήλεο θαη ιήγεη ζηηο 12–10–2017
(Ηκ/λία Πεξαίσζεο: 30/04/2016 – Ηκ/λία έγθξηζεο Σει. Δπηκέηξεζεο: 12/07/2016).
5. Παξαηεξήζεηο : Γελ ππάξρνπλ.
6. Αηηήκαηα ηνπ αλαδόρνπ : Γελ ππάξρνπλ.
Έπεηηα από ηα παξαπάλσ, εκείο πνπ νξηζζήθακε κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, παξαιακβάλνπκε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ζπλεκκέλε ηειηθή επηκέηξεζε, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

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 ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ
Σελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ “Eμσηεξηθνί αγσγνί
ιπκάησλ Αεηνύ – Aγξαπηδηώλ - Πεδηλνύ”.
Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο Κόιθαο Παλαγηώηεο δειώλεη παξώλ σο
πξνο ην ζέκα ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ δηαηύπσζε όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα επίζεκα
αλαιπηηθά πξαθηηθά
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 106/2017.
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ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

