ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 02/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Σροποποίηση Σετνικού Προγράμματος Γήμοσ έτοσς 2018.
Αριθ. Απόυασης: 19/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 01 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε 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 1282/26-01-2018 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 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

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 νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην θαη Ρνδώλα θ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε :
Σελ ππ’ αξηζ. 240/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ κε ζέκα ‘Έγθξηζε
Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ην έηνο 2018’
Σελ ππ’ αξηζ. 333/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ κε ζέκα ‘Έγθξηζε
εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο Γξάζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ην έηνο 2018’
Πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ :
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 15.7413.007, κειέηεο κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθόο Πξνέιεγρνο γηα
θαζνξηζκό ρξήζεο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ σηήξα Ακπληαίνπ», κε
πξνϋπνινγηζκό 4.564,53 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16
δελ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 25.7312.021, έξγν κε ηίηιν «Νέν αληιηνζηάζην ιπκάησλ θαη αγσγνί
ζύλδεζεο ζηελ ΣΚ Αγίνπ Παληειεήκνλα», κε πξνϋπνινγηζκό 2.637,02 € θαη ρξεκαηνδόηεζε
ΚΑΠ, γηαηί ην έξγν νινθιεξώζεθε θαη ην παξαπάλσ πνζό είλαη δηαζέζηκν,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 25.7336.026, έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ απνρεηεπηηθώλ
δηθηύσλ θαη θξεαηίσλ αθαζάξησλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 1.500,00 € θαη
ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί ην έξγν νινθιεξώζεθε θαη ην παξαπάλσ πνζό είλαη δηαζέζηκν,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 30.7323.033, έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή νδνπνηίαο ΣΚ Νπκθαίνπ», κε
πξνϋπνινγηζκό 6.555,95 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί ην έξγν νινθιεξώζεθε θαη ην
παξαπάλσ πνζό είλαη δηαζέζηκν,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 70.7412.043, κειέηεο κε ηίηιν «Αξρηηεθηνληθή κειέηε αλάδεημεο θαη
αλάπιαζεο παιαηνύ ιαηνκηθνύ ρώξνπ Γ.Γ. Αγίνπ Παληειεήκνλα», κε πξνϋπνινγηζκό
3.100,00 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 δελ κπνξεί λα γίλεη
απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 70.7412.047, κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ ρώξνπ
αλάδεημεο θαη αλάπιαζεο παιαηνύ ιαηνκηθνύ ρώξνπ Γ.Γ. Αγίνπ Παληειεήκνλα», κε
πξνϋπνινγηζκό 2.749,99 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16
δελ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο,
Καηάξγεζε ηνπ ΚΑ 70.7413.007, κειέηεο κε ηίηιν «Μ.Π.Δ. αλάπιαζεο παξαιίαο Αγ.
Παληειεήκνλα», κε πξνϋπνινγηζκό 1.086,45 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ, γηαηί κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 δελ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο,
Μείσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΚΑ 15.7336.035, έξγνπ κε ηίηιν «Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε αξρηθό πξνϋπνινγηζκό
160.000,00 € κε ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ 17 θαη ΚΑΠ 18, θαηά ην πνζό ησλ 60.000,00 € από
ΚΑΠ 17. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ δηακνξθώλεηαη ζηα 100.000,00 € από ΚΑΠ 18.
Μείσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΚΑ 30.7323.035, έξγνπ κε ηίηιν «Γηαλνίμεηο δξόκσλ θαη
θαηαζθεπή θξαζπεδώζεσλ Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε
αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 140.000,00 € κε ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ 17 θαη ΚΑΠ 18, θαηά ην πνζό

ησλ 60.000,00 € από ΚΑΠ 17. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ δηακνξθώλεηαη ζηα 80.000,00 €
από ΚΑΠ 18.
Μείσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΚΑ 30.7333.055, έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ
νδνζηξσκάησλ Γεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ εθηόο νηθηζκώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε αξρηθό
πξνϋπνινγηζκό 140.000,00 € κε ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ 17 θαη ΚΑΠ 18, θαηά ην πνζό ησλ
60.000,00 € από ΚΑΠ 17. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ δηακνξθώλεηαη ζηα 80.000,00 € από
ΚΑΠ 18.
Μείσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΚΑ 30.7333.056, έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ
νδνζηξσκάησλ νδηθνύ δηθηύνπ Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε
αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 146.280,00 € κε ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ 17 θαη ΚΑΠ 18, θαηά ην πνζό
ησλ 60.000,00 € από ΚΑΠ 17. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ δηακνξθώλεηαη ζηα 86.280,00 €
από ΚΑΠ 18.
Σελ κεηαθνξά ζην απνζεκαηηθό ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 262.193,94 € πνπ θαηαλέκεηαη
ζε 20.693,94 € από ΚΑΠ θαη 241.500,00 € από ΚΑΠ 17.
Σελ θαηαλνκή ηνπ παξαπάλσ πνζνύ ησλ 262.193,94 € ζε δύν λέα έξγα :
Πνζό 57.349,00 €, δειαδή 20.693,94 από ΚΑΠ θαη 36.655,06 € από ΚΑΠ 17 ζην έξγν κε
ηίηιν:
«Ηιεθηξνδόηεζε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ΣΚ Ληκλνρσξίνπ (ΓΔΓΓΗΔ)»
ΚΑ 25.7336.036
Πνζό 204.844,94 € από ΚΑΠ 17 ζην έξγν κε ηίηιν :
«Καηαζθεπή θξαζπεδώζεσλ θαη νδνπνηίαο ζε Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ»
ΚΑ 30.7323.040
Δπίζεο
Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 63.7341.022 κε ηίηιν «Δμσηεξηθό δίθηπν
απνρέηεπζεο ΣΚ Φαλνύ, Ρνδώλα, σηήξα, Αλάιεςε», κε ρξεκαηνδόηεζε ΔΠΑ, ιόγσ
ππνγξαθήο ζύκβαζεο από ην πνζό ησλ 739.837,40 € ζην πνζό ησλ 434.446,45 €.
Αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 63.7341.023 κε ηίηιν «Δξγαζίεο ΟΚΩ
(ΓΔΓΓΗΔ) ηνπ έξγνπ Δμσηεξηθό δίθηπν απνρέηεπζεο ΣΚ Φαλνύ, Ρνδώλα, σηήξα,
Αλάιεςε», κε ρξεκαηνδόηεζε ΔΠΑ, γηα ην πνζό ηνπ ΦΠΑ ην νπνίν ζα θαιπθζεί από
Ίδηνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ, από ην πνζό ησλ 5.398,85 € ζην πνζό ησλ 6.694,57 €.
Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 25.7312.023, κε ηίηιν «Δμνπιηζκόο
πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηελ ΣΚ Ληκλνρσξίνπ θαη αγσγνί ζύλδεζεο», κε ρξεκαηνδόηεζε
ΔΑΠ Γ, ιόγσ ππνγξαθήο ζύκβαζεο από ην πνζό ησλ 150.000,00 € ζην πνζό ησλ 51.647,20
€.
Καηάξγεζε ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 25.7312.016, κε ηίηιν «Γεμακελή ύδξεπζεο ΣΚ Κέιιεο»,
ππόινηπν πξνϋπνινγηζκνύ 6.861,26 € θαη ρξεκαηνδόηεζε ΔΑΠ Γ΄, ιόγσ νινθιήξσζεο
θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη κεδεληζκόο ηνπ ΚΑΔ.

Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε κε ηελ έγθξηζή ηεο ζα ηξνπνπνηήζεη θαη ην Δηήζην Πξόγξακκα
Γξάζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην 2018, θαζώο θαη ην Δπηρεηξεζηαθό ρέδην ηνπ Γήκνπ 2014-2019.
Πξνηείλεηαη ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο.
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 Σξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Ακπληαίνπ έηνπο
2018 ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 19/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

