ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Υορήγηζη 2ης Παράηαζης προθεζμίας περαίωζης εργαζιών ηοσ έργοσ
"Αζθαληοζηρώζεις-Κραζπεδώζεις οδών και Γιαμόρθωζη κοινότρηζηων τώρων
Γήμοσ Αμσνηαίοσ".

Αριθ. Απόθαζης: 129/2018
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 Χξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ 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.
.

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο θ.Γνξάληε Δηξήλε.
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 ε νπνία έρεη σο εμήο: Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ : 291.224,00 €
ύκβαζε έξγνπ : 151.031,79 €
Ηκεξνκελία ππνγξαθήο ζύκβαζεο : 25.09.2017 (απ14943)
Πξνζεζκία εθηέιεζεο εξγαζηώλ : 158 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (έσο 01.03.2018)
Λήςε 1εο παξάηαζεο εξγαζηώλ : έσο 16/5/2018 κε ηελ ππ’ αξηζ. 78/2018 απόθαζε Γ..
Έρνληαο ππόςε
Σν εξγνιαβηθό ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ ηειηθνύ πνζνύ 151.031,79 € κε αξηζ. πξσηνθόιινπ
14943/25.09.2017.
Σελ ππ’ αξηζ. 5737/18.04.2018 αίηεζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ ρνξήγεζε 2Ηο
παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΑζθαιηνζηξώζεηοΚξαζπεδώζεηο νδώλ θαη Γηακόξθσζε Κνηλόρξεζησλ Χώξσλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», ιόγσ
αλακνλήο έγθξηζεο 1νπ ΑΠΔ από ην Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο.
Σν ππ’ αξηζ. 4106/16.3.2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ην νπνίν ν 1νο ΑΠΔ ηνπ
έξγνπ δηαβηβάζηεθε γηα έγθξηζε πξνο ην πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ΠΔ Φιώξηλαο.
αο ελεκεξώλσ πσο όλησο ην πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ δελ έρεη ζπγθιεζεί σο θαη
ζήκεξα 18.4.2018 γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ.
Γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ ππνβαιιόκελν ΑΠΔ, απαηηείηαη ε έγθξηζή ηνπ από ην πκβνύιην. Η κε ζύγθιεζή ηνπ
απνηειεί θαζπζηέξεζε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ πνπ δελ απνηειεί ππαηηηόηεηα ηνπ
αλαδόρνπ.
Πξνηείλεηαη
Να δνζεί ζηνλ αλάδνρν παξάηαζε ίζε κε ην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ησλ εγθξίζεσλ, ήηνη από
16.3.2018 έσο θαη 18.4.2018, εκέξα ππνβνιήο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο, δειαδή 30 επηπιένλ
εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Ωο λέα εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ λα νξηζηεί ε 16.6.2018.
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 ηεο παξάηαζεο ζηνλ αλάδνρν ίζε κε ην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ησλ
εγθξίζεσλ, ήηνη από 16.3.2018 έσο θαη 18.4.2018, εκέξα ππνβνιήο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο,
δειαδή 30 επηπιένλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Ωο λέα εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ λα νξηζηεί ε 16.6.2018.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 129/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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