ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριζη 3ςη Παράηαζης προθεζμίας εκηέλεζης ηοσ έργοσ «ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΤΓΡΔΤΣΗΚΖ ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΖΝ Σ.Κ. ΛΗΜΝΟΥΩΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΓΩΓΟΗ
ΤΝΓΔΖ».
Αριθ. Απόθαζης: 218/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 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 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

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 ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λερόβνπ θ. Σόκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηώηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεώξγνπ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο είπε ηα εμήο: Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 20702/15-12-2017 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο – Πξνγξακκαηηζκνύ, ην νπνίν νξίδεη επηβιέπσλ
ηνπ έξγνπ «ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΛΙΜΝΟΥΩΡΙΟΤ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΝΓΔΗ» ηνλ ππνγξάθνληα ηελ παξνύζα.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16 (αξζ. 147 παξ. 8-10)
Σελ κε αξηζκ. πξση. 20630/14-12-2017 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ πεξαίσζε
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ έσο 14-04-2018.
Σελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπγγξαθέο ππνρξεώζεσλ.
Σελ λνκνζεζία πεξί θαιήο θαη πνηνηηθήο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Σελ 1ε παξάηαζε ηνπ έξγνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξ. 77/2018 απόθαζε ηνπ Γ.
Σελ 2ε παξάηαζε ηνπ έξγνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξ. 179/2018 απόθαζε ηνπ Γ..
Αλαθέξνπκε ηα εμήο:
1) Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ θάησζη :
Θα θαηαζθεπαζηνύλ ζπλνιηθά 2000m δηθηύνπ (θαηαζιηπηηθνί αγσγνί PE 3εο γεληάο Φ110,
PN16). Θα θαηαζθεπαζηεί νηθίζθνο ηνπνζέηεζεο ειεθηξηθνύ πίλαθα, θαζώο θαη βαλνζηάζην
ηνπνζέηεζεο Η/Μ εμνπιηζκνύ γεώηξεζεο. Θα εγθαηαζηαζεί αληιεηηθό ζπγθξόηεκα κε
ζηήιε αλάξηεζεο ζε βάζνο 85κ.
2) Σν γεγνλόο όηη ν αλάδνρνο έρεη πξνρσξήζεη ζε εξγαζίεο : α) νινθιήξσζεο εθζθαθώλ
ηνπνζέηεζεο αγσγνύ ζε κήθνο πεξίπνπ 2000 κ θαη επηρώζεσλ, β) νινθιήξσζεο
πξνκήζεηαο, παξαιαβήο θαη ζπγθόιιεζεο ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο λεξνύ ζε κήθνο
πεξίπνπ 2000κ, γ) νινθιήξσζεο θαηαζθεπήο νηθνδνκηθώλ βαλνζηαζίνπ θαη νηθίζθνπ
δ) νινθιήξσζε ηνπνζέηεζεο ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ε) νινθιήξσζε
εγθαηάζηαζεο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζην βαλνζηάζην ζη) νινθιήξσζε
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο
3) Σν γεγνλόο όηη ε δηαδηθαζία ειεθηξνδόηεζεο ηεο γεώηξεζεο από ηελ ΓΔΓΓΗΔ δελ
έρεη νινθιεξσζεί θαη εθθξεκνύλ εξγαζίεο θαη πιηθά νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ
ειεθηξνδόηεζεο
4) Σν γεγνλόο όηη εξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξνύλ λα
πινπνηεζνύλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ειεθηξνδόηεζε (ζύλδεζε κεηξεηή ΓΔΗ, δνθηκέο
ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα θαη αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο)
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ:

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΓΡΔΤΣΗΚΖ ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΖΝ
Σ.Κ. ΛΗΜΝΟΥΩΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΓΩΓΟΗ ΤΝΓΔΖ». ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί
παξάηαζε εξγαζηώλ πεξαίσζεο έξγνπ πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί γηα διάζηημα 45 ημερών έσο
ηηο 27/08/2018 κε αλαζεώξεζε.
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
Σελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΤΓΡΔΤΣΙΚΗ ΓΔΩΣΡΗΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΛΙΜΝΟΥΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΝΓΔΗ».
γηα δηάζηεκα 45 εκεξώλ έσο ηηο 27/08/2018 ρσξίο αλαζεώξεζε.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 218/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

