ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 16/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Σποποποίηση τεσνικού ππογπάμματορ Γήμος Αμςνταίος.
Απιθ. Απόυασηρ: 242/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε 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 9760/12-07-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Κνπξξή ΄Αλλα
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε, θαη ηνπ Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν Αλέζηε .
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Έρνληαο ππόςε :


Σελ κε αξηζκό πξση. 35811/13.07.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε
ζέκα «έληαμε πξάμεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ζην
πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΙΙ «Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηεξίσλ & αύιεησλ
ρώξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο»



Σελ κε αξηζκό πξση. 2102/09.07.2018 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπη.
Μαθεδνλίαο πνπ αθνξά ζηελ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Βειηίσζε νδνύ πξόζβαζεο
ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζην Γήκν Ακπληαίνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 227.000,00€
ζην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020



Σελ από 07.06.2018 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηελ πξάμε «Αληηθαηάζηαζε πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα ζην γήπεδν 5Υ5 Ξηλνύ Νεξνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ» πξνϋπνινγηζκνύ
31.002,24€



Σελ από 07.06.2018 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηελ πξάμε «Αληηθαηάζηαζε πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα ζην γήπεδν 5Υ5 πλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Γ.Κ. Ακπληαίνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 31.002,24€

Πξνηείλεηαη ε έληαμε λέσλ έξγσλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2018 όπσο θαίλεηαη
παξαθάησ :

ΚΑ

Σίτλορ

Απσικόρ
Πποϋπ.

Δπηζθεπέο
ζπληεξήζεηο ζρνιηθώλ
86.400,00
θηεξίσλ θαη αύιεησλ
ρώξσλ,
Γήκνπ

Μείωση

Αύξηση

Σελικόρ

-

86.400,00

Ακπληαίνπ
Βειηίσζε
νδνύ
πξόζβαζεο
ζε
γεσξγηθέο
227.000,00
εθκεηαιιεύζεηο ζην
Γήκν Ακπληαίνπ

-

-

227.000,00

Αληηθαηάζηαζε
πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα
ζην
31.002,24
γήπεδν 5Υ5 Ξηλνύ
Νεξνύ
Γήκνπ
Ακπληαίνπ

-

-

31.002,24

Αληηθαηάζηαζε
πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα
ζην
γήπεδν
5Υ5
31.002,24
πλνηθηζκνύ
Αλάιεςεο
Γ.Κ.
Ακπληαίνπ
Γήκνπ
Ακπληαίνπ

-

-

31.002,24

Δπίζεο έρνληαο ππόςε :

Σελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα ην έξγν κε ΚΑ: 30.7333.031 θαη ηίηιν ‘Γηαλνίμεηοπληεξήζεηο-Απνθαηαζηάζεηο δεκνηηθώλ νδώλ’. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη
281.916,29 € θαη ε πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο ζα είλαη ζην πνζό ησλ 98.670,59 €. Δπνκέλσο
δηαηίζεηαη ην ππόινηπν πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αλέξρεηαη ζηα 183.245,70 €.
Δπίζεο πξνηείλνληαη απμνκεηώζεηο πξνϋπνινγηζκώλ έξγσλ θαζώο θαη θαηάξγεζε έξγνπ κε
θαηαλνκή ηνπ πνζνύ ζε λέα έξγα.
1. Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 30.7331.031 θαηά ην πνζό ησλ
183.245,70 €, από 281.916,29 € ζηα 98.670,59 €, πνπ είλαη ην πνζό ηεο ζύκβαζεο ηνπ
έξγνπ.
2. Νέν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή ππνδνκώλ θαη πεξηθξάμεσλ γηα Παηδηθέο Υαξέο ηνπ
Γήκνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 108.600,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην δηαζέζηκν πνζό
ΚΑΠ Δπελδ. δαπαλώλ έξγσλ.
3. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηαγξακκίζεσλ, νξηδόληηαο ζήκαλζεο δεκνηηθώλ
νδώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 27.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην
δηαζέζηκν πνζό ΚΑΠ Δπελδ. δαπαλώλ έξγσλ.

4. Νέν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή δηθηύνπ νκβξίσλ ΣΚ Αεηνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε
πξνϋπνινγηζκό 10.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην δηαζέζηκν πνζό ΚΑΠ Δπελδ.
δαπαλώλ έξγσλ.
5. Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ
νδνζηξσκάησλ νδηθνύ δηθηύνπ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ
Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 30.7333.056 θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ επελδ. δαπ. έξγσλ 2018,
θαηά ην πνζό ησλ 11.880,00 €, από αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 86.280,00 € ζην πνζό ησλ
74.400,00 €.
6. Αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε πιαθνζηξώζεσλ θαη
θαηαζθεπή δηακνξθώζεσλ ζπλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 30.7323.039
θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ επελδ. δαπ. έξγσλ 2018, θαηά ην πνζό ησλ 11.880,00 €, από
αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 24.800,00 €, ζην δηακνξθσκέλν πνζό ησλ 36.680,00 €.
7. Καηάξγεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ πδξεπηηθώλ δηθηύσλ θαη
θξεαηίσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 25.7336.025 θαη ρξεκαηνδόηεζε
ΚΑΠ θαη αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 12.000,00 €.
8. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ ΓΔ Αεηνύ»,
κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ.
9. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ ΓΔ
Ακπληαίνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 7.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ.
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
Δγθξίλεη ηελ έληαμε λέσλ έξγσλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2018 όπσο θαίλεηαη
παξαθάησ :

ΚΑ

Σίτλορ

Απσικόρ
Πποϋπ.

Δπηζθεπέο
ζπληεξήζεηο ζρνιηθώλ
θηεξίσλ θαη αύιεησλ 86.400,00
ρώξσλ,
Γήκνπ
Ακπληαίνπ

Μείωση

Αύξηση

Σελικόρ

-

86.400,00

Βειηίσζε
νδνύ
πξόζβαζεο
ζε
γεσξγηθέο
227.000,00
εθκεηαιιεύζεηο ζην
Γήκν Ακπληαίνπ

-

-

227.000,00

Αληηθαηάζηαζε
πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα
ζην
31.002,24
γήπεδν 5Υ5 Ξηλνύ
Νεξνύ
Γήκνπ
Ακπληαίνπ

-

-

31.002,24

Αληηθαηάζηαζε
πλζεηηθνύ
ριννηάπεηα
ζην
γήπεδν
5Υ5
31.002,24
πλνηθηζκνύ
Αλάιεςεο
Γ.Κ.
Ακπληαίνπ
Γήκνπ
Ακπληαίνπ

-

-

31.002,24

Δγθξίλεη ηηο απμνκεηώζεηο πξνϋπνινγηζκώλ έξγσλ θαζώο θαη θαηάξγεζε έξγνπ κε θαηαλνκή
ηνπ πνζνύ ζε λέα έξγα.
1. Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ΚΑ 30.7331.031 θαηά ην πνζό ησλ
183.245,70 €, από 281.916,29 € ζηα 98.670,59 €, πνπ είλαη ην πνζό ηεο ζύκβαζεο ηνπ
έξγνπ.
2. Νέν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή ππνδνκώλ θαη πεξηθξάμεσλ γηα Παηδηθέο Υαξέο ηνπ
Γήκνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 108.600,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην δηαζέζηκν πνζό
ΚΑΠ Δπελδ. δαπαλώλ έξγσλ.
3. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηαγξακκίζεσλ, νξηδόληηαο ζήκαλζεο δεκνηηθώλ
νδώλ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 27.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην
δηαζέζηκν πνζό ΚΑΠ Δπελδ. δαπαλώλ έξγσλ.
4. Νέν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή δηθηύνπ νκβξίσλ ΣΚ Αεηνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε
πξνϋπνινγηζκό 10.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε από ην δηαζέζηκν πνζό ΚΑΠ Δπελδ.
δαπαλώλ έξγσλ.
5. Μείσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ
νδνζηξσκάησλ νδηθνύ δηθηύνπ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ
Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 30.7333.056 θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ επελδ. δαπ. έξγσλ 2018,
θαηά ην πνζό ησλ 11.880,00 €, από αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 86.280,00 € ζην πνζό ησλ
74.400,00 €.

6. Αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε πιαθνζηξώζεσλ θαη
θαηαζθεπή δηακνξθώζεσλ ζπλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 30.7323.039
θαη ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ επελδ. δαπ. έξγσλ 2018, θαηά ην πνζό ησλ 11.880,00 €, από
αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 24.800,00 €, ζην δηακνξθσκέλν πνζό ησλ 36.680,00 €.
7. Καηάξγεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηαζηάζεηο θζνξώλ πδξεπηηθώλ δηθηύσλ θαη
θξεαηίσλ ύδξεπζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ», κε ΚΑ 25.7336.025 θαη ρξεκαηνδόηεζε
ΚΑΠ θαη αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 12.000,00 €.
8. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ ΓΔ Αεηνύ»,
κε πξνϋπνινγηζκό 5.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ.
9. Νέν έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δηθηύσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ ΓΔ
Ακπληαίνπ», κε πξνϋπνινγηζκό 7.000,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 242/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

