ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης ζτεηικά με ηην αίηηζη ηοσ αναδότοσ ηοσ έργοσ
«Γιαμόρθφζη τώροσ κοιμηηηρίφν Αμσνηαίοσ» προϋπολογιζμού μελέηης 73.600,00€,
περί τορήγηζης παράηαζης προθεζμίας ολοκλήρφζης εκηέλεζης ηοσ.
Αριθ. Απόθαζης: 302/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε .
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 11846/27-07-2017 έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο ηεο
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο, ην νπνίν νξίδεη επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε ρώξνπ θνηκεηεξίσλ
Ακπληαίνπ» ηνλ ππνγξάθνληα ηελ παξνύζα.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2017 (ΣΜΗΜΑ II: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ, ΔΝΟΣΗΣΑ 1:
ΓΙΟΙΚΗΗ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ)
Σελ κε αξηζκ. πξση. 11506/20-07-2017 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ.
Σελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Σε κε αξηζκ. πξση. Γήκνπ Ακπληαίνπ 15244/27-09-2017 αίηεζε ηνπ θ Γέδε Βαζηιείνπ,
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ,.
Αλαθέξσ ηα εμήο:
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηε ράξαμε - θαηαζθεπή λέσλ επηπξόζζεησλ ζέζεσλ
ηαθήο, ηελ νινθιήξσζε ηεο ράξαμεο - δηακόξθσζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ νδώλ πξόζβαζεο
εληόο ηνπ γεπέδνπ θαη ηελ νξηζηηθή δηακόξθσζε ηεο όςεο επί ηεο νδνύ πξόζβαζεο κε ηε
θαηαζθεπή ηνηρίνπ πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ησλ λέσλ θνηκεηεξίσλ ηεο Γ.Κ. Ακπληαίνπ.
Μέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο δηακόξθσζεο ησλ νδώλ πξόζβαζεο,
κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαζπεδόξεηζξσλ θαη ηε βάζε νδνζηξσζίαο πιελ ηεο
αζθαιηόζηξσζεο, έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ ζέζεσλ ηαθήο, έρεη νινθιεξσζεί
ε θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο από ζθπξόδεκα θαη νινθιεξώλεηαη ε επέλδπζε απηήο κε ην
δηαθνζκεηηθνύο πιίλζνπο.
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ
θαη λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα εγθξηζνύλ (έγθξηζε Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Νέσλ
Σηκώλ Μνλάδσλ Έξγνπ) κέζσ ζύληαμεο Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ εληόο ηεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ.
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ
ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ
Σελ ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε
παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε ρώξνπ θνηκεηεξίσλ
Ακπληαίνπ». ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί παξάηαζε εξγαζηώλ πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί κε

αλαζεώξεζε, γηα δηάζηεκα είθνζη ηξηώλ (23) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ έσο θαη ηελ
(εκεξνκελία πεξαίσζεο) 10/11/2017 (εκεξνκελία ιήμεο αξρηθήο ζύκβαζεο 18/10/2017),

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
Σελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Γηακόξθσζε ρώξνπ
θνηκεηεξίσλ Ακπληαίνπ» κε αλαζεώξεζε, γηα δηάζηεκα είθνζη ηξηώλ (23) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ έσο θαη ηελ (εκεξνκελία πεξαίσζεο) 10/11/2017 (εκεξνκελία ιήμεο αξρηθήο
ζύκβαζεο 18/10/2017).
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 302/2017.
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