ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δπγαζιών (Α.Π.Δ.) για ηο έπγο
«Γιαμοπθώζειρ-Αναβαθμίζειρ-ςνηηπήζειρ Παιδικών Υαπών Γήμος Αμςνηαίος»
Απιθ. Απόθαζηρ: 118/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, 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 5795/19-04-2018 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ
ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Πξνϋπνινγηζκόο : 250.000,00 € κε ΦΠΑ 24%
Υξεκαηνδόηεζε : Δ.Α.Π. Γ
Κ.Α. : 15.7332.015
Πνζό ύκβαζεο : 120.864,36 € κε ΦΠΑ 24%
Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο : 25.09.2017
Αλάδνρνο : SOLIS Α.Δ.
πκβαηηθόο Υξόλνο : εθαηόλ ζαξάληα (140) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
1ε Παξάηαζε : Δμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία πεξαίσζεο : 12.04.2018
Ιζηνξηθό
H κε αξηζκ. 50/2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε
ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ σο άλσ έξγνπ
(17PROC005886857).
Με ηελ απόθαζε 99/2017
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεκνπξαζίαο (ΑΓΑ 671ΞΧΦΛ-0ΦΣ)
Με ηελ απόθαζε 128/2017
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, θαηνρπξώζεθε ε ζύκβαζε θαη
εμνπζηνδνηήζεθε ν Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο κε ηνλ Αλάδνρν (17ΑWRD001612583)
Με ηελ αξηζ. 2/Φ16α/55509/12.09.2017 Πξάμε Δπηηξόπνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ
ζρεηηθά κε ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηνπ έξγνπ, ζηελ ειεγρζείζα δηαδηθαζία αλάδεημεο
αλαδόρνπ .
Η ύκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο αλαδόρνπ
«SOLIS A.E.» ππεγξάθε ζηηο 25/09/2017 (Αξ. πξση. 14944) κε ζπκβαηηθό πνζό 97.471,26
επξώ ρσξίο ΦΠΑ.
Λήμε ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ πεξαίσζεο εξγαζηώλ 11.02.2018.
Λήςε 1εο Παξάηαζεο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πεξαίσζεο εξγαζηώλ κε ηελ 43/2018 απόθαζε
Γ.. γηα επηπιένλ 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Μεηάζεζε ηνπ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηεο ζύκβαζεο νξίζζεθε ζηηο 12.04.2018.
Απνζηνιή 1νπ ΑΠΔ γηα έγθξηζε από ην πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Φιώξηλαο
κε ην ππ’ αξηζ. 1913/08.2.2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Έγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΠΔ από ην πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηελ ππ’ αξηζ. …../2018
απόθαζε ζηηο 20.04.2018.
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ν.1418/84 «Γεκόζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ »
Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ»

Ν 3263/2004 «Μεηνδνηηθό ζύζηεκα αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ»
Ν 3669/2008 «Κύξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ»
Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ:
Α) Δθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκβαηηθό ηηκνιόγην ηεο
κειέηεο πνπ ζεσξήζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα απηνύ ζε ζέκαηα αζθαινύο ρξήζεο ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ, ηδηαίηεξα
ππνινγίδνληαο ηα ύςε πηώζεο γηα θάζε παηδηθό παηρλίδη.
Β) Απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ νξηζκέλσλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ.
Με ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ εγθξίλεηαη ε αύμεζε πνζνηήησλ
νξηζκέλσλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαζώο επίζεο θαη ε ζπκβαηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ λέσλ
εξγαζηώλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηερληθή αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
έξγνπ
Σν 1° ΠΚΣΜΝΔ πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) λέεο ηηκέο (ΝΣ 1.1- ΝΣ 1.4) γηα λέεο
εξγαζίεο κε πξνβιεπόκελεο ζην ηηκνιόγην ηεο κειέηεο:
Δηδηθόηεξα πεξηιακβάλεη:
ΝΣ 1.1

:

Πποζαύξηζη ηιμήρ Α.Σ.112 από 3εκ. ζε 4εκ.

ΝΣ 1.2

:

Πποζαύξηζη ηιμήρ Α.Σ.112 από 3εκ. ζε 5εκ..

ΝΣ 1.3

:

Πποζαύξηζη ηιμήρ Α.Σ.112 από 3εκ. ζε 7εκ.

ΝΣ 1.4

:

Καηαζκεςή επιθανειών πηώζηρ με άμμο

Οη παξαπάλσ λέεο ηηκέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ νη παηδηθέο
ραξέο αζθαιείο πξνο ρξήζε. Αλαιπηηθόηεξα:
Η λέεο ηηκέο ΝΣ 1.1 – Ν.Σ.1.3 αθνξνύλ ηελ αύμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ
αζθαιείαο, ώζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ην ύςνο πηώζεο θάζε νξγάλνπ ζύκθσλα κε ηα
πξόηππα αζθαιείαο ηνπ ΔΝ1176 θαη ΔΝ1177.
Η λέα ηηκή ΝΣ 1.4, αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηθαλεηώλ πηώζεο κε άκκν ζύκθσλα
κε ην πξόηππν αζθαιείαο ΔΝ1177.
Με ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ πξνηείλεηαη ε αύμεζε ή κείσζε
πνζνηήησλ νξηζκέλσλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηερληθή
αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. Λεπηνκεξήο αλαθνξά απηώλ γίλεηαη ζηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΑΠΔ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
1)Η ζύληαμε ηνπ παξόληα ΑΠΔ θαζώο θαη ν θαλνληζκόο ησλ λέσλ ηηκώλ έγηλε
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηελ λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ (Άξζξν. 57 Ν 3669/08) όπσο
ηζρύεη ζήκεξα.
2)ηνλ πξνηεηλόκελν 1ν Αλαθεθαιαησηηθό πίλαθα εξγαζηώλ θαη ζην 1ν ΠΚΣΜΝΔ ε
ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 120.864,36
επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί. Κιείλεη ζε ηζνδύγην κε ηελ ζύκβαζε θαη νη
κεηαβνιέο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ εγθξηζεί αξκόδηα όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 45/παξ 2

ηνπ Ν 3669/2008. Ρεηώο αλαθέξεηαη όηη νη ελ ιόγσ εξγαζίεο δελ αθνξνύλ επέθηαζε ηερληθνύ
αληηθεηκέλνπ θαη δελ ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, πνηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.
3)Με ηνλ παξόληα 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ην 1ν ΠΚΣΜΝΔ:
α)νινθιεξώλεηαη ην θπζηθό αληηθείκελν ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.
β) δελ ηξνπνπνηείηαη ε κνξθή ηνπ έξγνπ
ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ
Η ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 1νπ Πξσηνθόιινπ
Καλνληζκνύ Νέσλ Σηκώλ Μνλάδνο.
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
νπ

Σελ έγθξηζε ηνπ 1 Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 1νπ Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Νέσλ
Σηκώλ Μνλάδνο γηα ην έξγν «Γηακνξθώζεηο-Αλαβαζκίζεηο-πληεξήζεηο Παηδηθώλ Υαξώλ
Γήκνπ Ακπληαίνπ».

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 118/2018.
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