ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 20/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Παραλαβή ανηικειμένοσ μελέηης με ηίηλο 'Μελέηη εζωηερικού δικηύοσ ύδρεσζης
ΣΚ Πελαργού'.
Αριθ. Απόθαζης: 277/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 20 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα 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 11174/16-08-2018 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
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Κνπξξή Άλλα
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ θ. Σόκνπ Πέηξνο.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Απόζηνινο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Σελ εγγξαθή ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό κε Κ.Α. 25.7412.049 ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ
ύδξεπζεο ΣΚ Πειαξγνύ», θαη ρξεκαηνδόηεζε από ΤΠΔ-Οξεηλνί Γήκνη,
Σελ από 16.05.2018 βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηελ
αδπλακίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο από ηελ Τπεξεζία,
Σελ 198/22.06.2018 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο
κειέηεο ζηελ αξεθηάλλνπ Παγώληα, Αγξνλόκν-Σνπνγξάθν Μεραληθό, κε έδξα ηελ
Πηνιεκαΐδα,
Σελ από 26/07/2018 ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο πξναλαθεξόκελεο
κειεηήηξηαο κεραληθνύ, κε αληηθείκελν ηελ εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο θαη ηελ
νινθιήξσζή ηεο έσο 31/08/2018,
Σελ παξάδνζε ηεο κειέηεο εκπξόζεζκα ζηηο 13/08/2018 (απ 11078) θαη ηνλ έιεγρό ηεο
από ηελ επίβιεςε όζν αθνξά ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο ύδξεπζεο
θαη ηελ παξάδνζε επίζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πνπ ζπλνδεύεη ηελ κειέηε
ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε.
Η ζπληαρζείζα πδξαπιηθή κειέηε πεξηιακβάλεη δύν ηεύρε, έλα κε ηελ θαζεαπηό
πδξαπιηθή κειέηε θαη έλα κε ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο.
Σν ηεύρνο πδξαπιηθήο κειέηεο πεξηιακβάλεη Σεύρνο Σερληθήο Έθζεζεο, Σεύρνο
Τδξαπιηθώλ Τπνινγηζκώλ, Σεύρνο Σνπνγξαθηθήο Απνηύπσζεο, Σνπνγξαθηθά
δηαγξάκκαηα, ζρέδηα Οξηδνληηνγξαθηώλ, ζρέδηα Μεθνηνκώλ, ζρέδηα ΚαηαζθεπαζηηθάΛεπηνκεξεηώλ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 825.600,00 € πεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ 24%.
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
Σελ παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ κειέηεο.
εκεηώλεηαη πσο ε αλάδνρνο, έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, ελώ
ε παξάδνζε ηεο κειέηεο έγηλε κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο.
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 παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν 'Μελέηη εζωηερικού δικηύοσ ύδρεσζης ΣΚ
Πελαργού'.
εκεηώλεηαη πσο ε αλάδνρνο, έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο,
ελώ ε παξάδνζε ηεο κειέηεο έγηλε κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 277/2018.
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