ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα:
Υορήγηζη παράηαζης ζσνολικής προθεζμίας περαίωζης ηοσ έργοσ
«Γιαμορθώζεις-Αναβαθμίζεις-σνηηρήζεις παιδικών ταρών Γήμοσ Αμσνηαίοσ», ζηην
εηαιρεία SOLIS A.E.
Αριθ. Απόθαζης: 223/2018
ην Ακχληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα
19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Κφιθαο Παλαγηψηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθφπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λερφβνπ θ. Σφκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεψξγνπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηψηεο.
Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο είπε ηα εμήο: Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ : 250.000,00 €
χκβαζε έξγνπ : 120.864,36 €
Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο : 25.09.2017 (απ14944)
Πξνζεζκία εθηέιεζεο εξγαζηψλ : 140 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (έσο 11.02.2018)
Λήςε 1εο παξάηαζεο εξγαζηψλ : έσο 12/4/2018 κε ηελ ππ’ αξηζ. 43/2018 απφθαζε Γ..
Λήςε 2εο παξάηαζεο εξγαζηψλ : έσο 12/6/2018 κε ηελ ππ’ αξηζ. 128/2018 απφθαζε Γ..
Έρνληαο ππφςε
Σν εξγνιαβηθφ ζπκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ ηειηθνχ πνζνχ 120.864,36 € κε αξηζ. πξσηνθφιινπ
14944/25.09.2017.
Σελ ππ’ αξηζ. 43/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ρνξήγεζεο 1εο παξάηαζεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ πεξαίσζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Σελ ππ’ αξηζ. 118/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Έγθξηζεο Αλαθεθαιαησηηθνχ
Πίλαθα Δξγαζηψλ γηα ην ελ ιφγσ έξγν.
Σελ ππ’ αξηζ. 128/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ρνξήγεζεο 2εο παξάηαζεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση. εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο 5865/20.4.2018 ηεο επίβιεςεο ηνπ
έξγνπ πξνο ηνπο θ. Γήκαξρν Ακπληαίνπ, θ. Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Έξγσλ θαη Γ/λζε
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, κε αθνξκή ηηο εθθξαδφκελεο αληηξξήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
παηδηθήο ραξάο ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ρψξν.
Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση. 6519/04.05.2018 πξνο ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ‘Δληνιή
πξνζσξηλήο Αλαζηνιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ’ γηα ηελ παηδηθή ραξά Νπκθαίνπ.
Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση. 204973/20841/1363/04.05.2018 ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ, Ζπείξνπ, Βνξείνπ Ηνλίνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνο ηνλ
Γήκν Ακπληαίνπ πεξί Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ηεο θαηαζθεπήο παηδηθήο ραξάο ζηελ ΣΚ
Νπκθαίνπ.
Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση. 6555/08.05.2018 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πξνο ηελ Τπεξεζία
Νεσηέξσλ Μλεκείσλ πεξί Άκεζεο Γηαθνπήο ησλ Δξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Παηδηθήο
Υαξάο Νπκθαίνπ θαη ηε δηαβίβαζε ηεο Σερληθήο Μειέηεο θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαζθεπή.
Σελ Δμψδηθε Γήισζε-Γηακαξηπξία (αξηζ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 7298/22.05.2018) ησλ
Νηθνιάνπ σζζίδε ηνπ Ησάλλε, ηνπ σκαηείνπ ‘χλδεζκνο Απαληαρνχ Νπκθαησηψλ ν
Άγηνο Νηθφιανο’, ηνπ Ησάλλε Μπνπηάξε ηνπ ηπιηαλνχ θαη ηνπ παηέξα Ησάλλε Εέδηνπ πξνο
ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ θαη ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

Σνλ απφ 31.05.2018 έιεγρν ηνπ ρψξνπ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ κε παξάζηαζε ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αληηδεκάξρνπ θνπ Νάηζε Ησάλλε.
Σν έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πξνο ηελ Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, κε αξηζ. πξση.
7917/06.06.2018 κε ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα
ζηνλ απφ 31.05.2018 έιεγρν.
Σελ αίηεζε ηνπ Γήκνπ κε αξηζ. πξση. 8064/08.06.2018 πξνο ην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο
Π.Δ. Φιψξηλαο κε ζέκα ηελ Καηαζθεπή Παηδηθήο Υαξάο ζηελ ΣΚ Νπκθαίνπ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.
Σελ ππ’ αξηζ. 8061/08.6.2018 αίηεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηελ ρνξήγεζε 3εο
παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΓηακνξθψζεηοΑλαβαζκίζεηο-πληεξήζεηο παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ Ακπληαίνπ» ιφγσ πξνζσξηλήο
αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ραξά ζηελ Σ.Κ. Νπκθαίνπ ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Σελ πξνθνξηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη
Σερληθψλ Έξγσλ, θ. Βαζίιεην Καζθάλε, αξρηηέθηνλα κεραληθφ, πσο ν θάθεινο ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ ζα δηαβηβαζηεί ζην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ γηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο (αλακέλεηαη ε θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ απφ ηελ
Τπεξεζία Νεσηέξσλ).
Γηα ηελ ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ :
Πξνηείλεηαη
1. Ζ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θαηαζθεπήο ηεο παηδηθήο ραξάο απφ ηελ ΣΚ
Νπκθαίνπ ζηελ ΣΚ Αεηνχ. Παηδηθή ραξά ζην Νπκθαίν ζα θαηαζθεπαζηεί κφλν κε
ηελ ιήςε ζεηηθήο απφθαζεο απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην θαη ζα
θαιπθζεί κε έξγν πνπ ζα εληαρζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα
ηνπ Γήκνπ.
2. Υνξήγεζε παξάηαζεο εξγαζηψλ θαηά 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πνπ ζα κεηξάεη
αλαδξνκηθά απφ 12.06.2018 θαη ζα ιήγεη ζηηο 12.08.2018 θαη απφ άπνςε εξγαζηψλ ζα
πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ ζηελ ΣΚ Αεηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
παηδηθήο ραξάο.
3. Ζ παηδηθή ραξά ζηελ ΣΚ Αεηνχ λα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηεο
θνηλφηεηαο ζηελ ζέζε ηεο παιηάο παηδηθήο ραξάο θαη λα πεξηιακβάλεη
θαηαζθεπαζηηθά φ,ηη πεξηιακβάλεη ε παηδηθή ραξά ηνπ Νπκθαίνπ κε
δηαθνξνπνηεκέλε πεξίθξαμε.
4. Να απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο ηνπ Νπκθαίνπ απφ άπνςε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ελψ
ην παιαηφ ιηζφθηηζην ζπληξηβάλη λα κεηαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη λα
επαλαηνπνζεηεζνχλ ηα θηγθιηδψκαηα ηεο πεξίθξαμεο εθ λένπ.
5. Να ζπληαρζεί λένο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο
εξγαζίεο αθελφο γηα ηελ παηδηθή ραξά ζηελ λέα ζέζε ηεο ΣΚ Αεηνχ θαη αθεηέξνπ ηηο
εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΣΚ Νπκθαίνπ.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο απφςεηο
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ κεηαθνξά ηεο θαηαζθεπήο ηεο παηδηθήο ραξάο απφ ηελ ΣΚ Νπκθαίνπ ζηελ ΣΚ
Αεηνχ. Παηδηθή ραξά ζην Νπκθαίν ζα θαηαζθεπαζηεί κφλν κε ηελ ιήςε ζεηηθήο
απφθαζεο απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην θαη ζα θαιπθζεί κε έξγν πνπ ζα
εληαρζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.
2. Υνξήγεζε παξάηαζεο εξγαζηψλ θαηά 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 12.06.2018 έσο
ζηηο 12.08.2018 θαη απφ άπνςε εξγαζηψλ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ρψξνπ ζηελ ΣΚ Αεηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παηδηθήο ραξάο.
3. Ζ παηδηθή ραξά ζηελ ΣΚ Αεηνχ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηεο
θνηλφηεηαο ζηελ ζέζε ηεο παιηάο παηδηθήο ραξάο θαη ζα πεξηιακβάλεη
θαηαζθεπαζηηθά φ,ηη πεξηιακβάλεη ε παηδηθή ραξά ηνπ Νπκθαίνπ κε
δηαθνξνπνηεκέλε πεξίθξαμε.
4. Να απνθαηαζηαζεί ν ρψξνο ηνπ Νπκθαίνπ απφ άπνςε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ελψ
ην παιαηφ ιηζφθηηζην ζπληξηβάλη λα κεηαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη λα
επαλαηνπνζεηεζνχλ ηα θηγθιηδψκαηα ηεο πεξίθξαμεο εθ λένπ.
5. Να ζπληαρζεί λένο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο
εξγαζίεο αθελφο γηα ηελ παηδηθή ραξά ζηελ λέα ζέζε ηεο ΣΚ Αεηνχ θαη αθεηέξνπ ηηο
εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΣΚ Νπκθαίνπ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 223/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

