ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: ΄Δγκριση τοσ Πρωτοκόλλοσ Οριστικής Παραλαβής τοσ έργοσ «Ανάπλαση
Βαρσκού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€
Αριθ. Απόυασης: 20/2018
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
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
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.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππ’ όςε:
 Σν από 13/11/2017 Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο (ΠΟΠ) ηνπ έξγνπ
«Αλάπιαζε Βαξπθνύ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00€ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο
επηηξνπήο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε απηό.
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3669/2008.
Αλαθέξσ ηα εμήο:
Η επηηξνπή πξνηείλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ επηζεκαίλνληαο ηελ εμήο
παξαηήξεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξώλ ηόζν ζηελ επηθάιπςε πιαθηδίσλ πέηξαο ησλ
πεδνδξνκίσλ όζν θαη ζηελ επηζηξσκέλνπο ςακκίηεο εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο ζπνξαδηθέο
θζνξέο δηάβξσζεο ηεο νξαηήο επηθάλεηαο ηνπο θαζώο θαη αξκώλ.
Μεηά από όια ηα παξαπάλσ
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
1. Σελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ αναβολή ή έγκριση ηνπ από 13 /11/2017
Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε Βαξπθνύ»
πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00€ κέρξηο όηνπ απνθαηαζηαζνύλ ηα ειαηηώκαηα ηα
νπνία αλαθέξνληαη ζηηο παξαηεξήζεηο απηνύ.
2. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε αλαβνιή λα δνζεί εληνιή ζηε Γηεπζύλνπζα ηνπ
έξγνπ Τπεξεζία (Γηεύζπλζε ηερληθώλ ππεξεζηώλ, πεξηβάιινληνο, πνιενδνκίαο
θαη ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, λα πξνβεί ζε όιεο
εθείλεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνύληαη από ηνλ λόκν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε
από ηνλ αλάδνρν ησλ βιαβώλ εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.

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:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σην έγκριση ηνπ από 13 /11/2017 Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ «Αλάπιαζε Βαξπθνύ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00€.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 20/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

