ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: ΄Δγκριζη ηοσ 1οσ Ανακεθαλαιωηικού πίνακα εργαζιών ηοσ έργοσ
«Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος δικηύοσ ύδρεσζης και καλλιέργεια πηγών ζηην Σ.Κ.
κλήθροσ».
Αριθ. Απόθαζης: 282/2018
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 7ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη ημήμαηος δικηύοσ
ύδρεσζης και καλλιέργεια πηγών ζηην Σ.Κ. κλήθροσ».
Η παξνύζα αηηηνινγηθή έθζεζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016,
ηνπ άξζξνπ 156 όπσο ηζρύεη (απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ, λέεο εξγαζίεο), παξάγξαθνο 5, θαη
ησλ κεηέπεηηα ζπκπιεξώζεσλ – ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο, κε ζθνπό λα αηηηνινγήζεη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηηο αξρηθέο - ζπκβαηηθέο εξγαζίεο.
Η αλάζεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26/09/2017 κε ηελ αξηζ.
226/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία
αλάδνρνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν ΙΩΑΝΝΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟ. Η παξαπάλσ απόθαζε
λνκηκνπνηήζεθε κε απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Γηεύζπλζε Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Φιώξηλαο, Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο
Ν.Π.Γ.Γ. αξ. πξ. 152283/09-10-2017.
Η ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 31/10/2017 γηα ην πνζό ηνπ 21.999,99 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (θαζαξή δαπάλε εξγαζηώλ 17.741,93 €), κε
εκεξνκελία πεξαίσζεο ζηηο 25/01/2018.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 02/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ ζηηο 17-012018 ρνξεγήζεθε παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έσο 26/03/2018.
Γηαπηζηώζεθαλ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, νη παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο, ζε ζρέζε κε
ηηο πξνκεηξεηηθέο πνζόηεηεο ηεο κειέηεο, όπσο πξνέθπςαλ από ηα εγθεθξηκέλα Π.Π.Α.Δ.
θαη ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ
παξόλ αλαθεθαιαησηηθό πίλαθα γηα ηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο πίλαθαο εξγαζηώλ
γηα λα ζπκπεξηιάβεη νξηζκέλεο απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ άξηηα
θαηαζθεπή ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη :
1. Ν. 4412/2016
Όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.
1. Οη ηξνπνπνηήζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο από πξνθαλείο απνθιίζεηο ή παξαιήςεηο ή
ζθάικαηα ζηηο πξνκεηξήζεηο ηεο κειέηεο, θαζώο θαη ζηε δπζθνιία δηαπίζησζεο
αθαλώλ εξγαζηώλ θαη όρη από ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ.
Δπηζπλάπηεηαη ε Σειηθή Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ ζηελ νπνία απνηππώλνληαη όιεο νη
πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο.
Με ηνλ 1ν Α.Π.Δ. νινθιεξώλεηαη ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.
ΔΡΓΑΙΔ
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ
Φ.Π.Α.

ΤΜΒΑΗ
17.741,93
0,00
0,00
4.258,06

1νο ΑΠΔ
17.700,81
0,00
0,00
4.248,59

ΤΝΟΛΟ

21.999,99

21.951,03

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
νπ

Σελ έγθξηζε ηνπ 1 Αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε
ηκήκαηνο δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη θαιιηέξγεηα πεγώλ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ».

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 282/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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