ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: σγκρότηση Δπιτροπής Προσωρινής Παραλαβής τοσ έργοσ: «Αντικατάσταση
Κεντρικού Αποτετεστικού Αγωγού Σ.Κ. Λετόβοσ»
Αριθ. Απόυασης: 286/2018
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 11ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α. Σσλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ. 609/85, ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 171/87 θαη 73, 75 ηνπ
Ν. 3669/2008
β. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011.
γ. ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.4257/2014, ζύκθσλα κε ην νπνίν νη επηηξνπέο Παξαιαβήο ησλ
έξγσλ νξίδνληαη πιένλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
2. ην αξηζκ. 103796/3176/11-08-2016 έγγξαθν ΓΣΔ ηεο ΠΔ Φιώξηλαο ζρεηηθά κε ηελ
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο ΠΔ.
3. ην αξηζκ. 3216/30/19-02-2015 έγγξαθν Γηεύζπλζεο Σερλ. Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Φιώξηλαο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο.
4. ηελ από 08-01-2014 νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.
5. Σελ αξηζκ. 23/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ πεξί νξηζκνύ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο
παξαιαβήο έξγσλ ηνπ Γήκνπ.
6. Σν έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο &
Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πεξί νξηζκνύ ηεο επηηξνπήο
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αντικατάσταση κεντρικού αποτετεστικού
αγωγού Σ.Κ. Λετόβοσ ΄΄, πξ/ζκνύ 24.800,00 €.
7. Όια ηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν θαη ην γεγνλόο όηη επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ
ήηαλ ν Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Μερ. Μερ/θόο Σ.Δ., ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.
8. ην από 16-08-2018 πξαθηηθό ηεο θιήξσζεο πνπ δηελήξγεζε ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σνλ νξηζκό ηεο επηηξνπήο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, ε νπνία
απνηειείηαη από ηνπο :
Σαθηηθά Μέιε
- Ισάλλνπ Υξήζηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ, Μερ. Μεραληθόο ΣΔ, Πξόεδξνο
- Σδώξηδεο Υξήζηνο ηνπ Θενθάλε, Πνι. Μεραληθόο ΣΔ, κέινο
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε
- Βνζθνπνύινπ Μαξθέια ηνπ Υξήζηνπ, Πνιηηηθόο Μερ/θνο ΠΔ, Πξόεδξνο
- Καηζνππάθεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Μερ. Μεραληθόο ΣΔ κέινο

Η επηηξνπή πξέπεη λα πξνέιζεη ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη λα ππνβάιιεη
ζηε ζπλέρεηα ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, όπσο κε
ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζηα άξζξν 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ. 609/1985, καδί κε ηηο
παξαηεξήζεηο απηήο.
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
Δγθξίλεη ηνλ νξηζκό ηεο επηηξνπήο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ παξαπάλσ έξγνπ,
ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο :
Σαθηηθά Μέιε
-

Ισάλλνπ Υξήζηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ, Μερ. Μεραληθόο ΣΔ, Πξόεδξνο

-

Σδώξηδεο Υξήζηνο ηνπ Θενθάλε, Πνι. Μεραληθόο ΣΔ, κέινο

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε
-

Βνζθνπνύινπ Μαξθέια ηνπ Υξήζηνπ, Πνιηηηθόο Μερ/θνο ΠΔ, Πξόεδξνο
- Καηζνππάθεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Μερ. Μεραληθόο ΣΔ κέινο

Η επηηξνπή πξέπεη λα πξνέιζεη ζηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη λα ππνβάιιεη
ζηε ζπλέρεηα ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ζε ηέζζεξα αληίγξαθα, όπσο κε
ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζηα άξζξν 53 θαη 55 ηνπ Π.Γ. 609/1985, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο
απηήο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 286/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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