ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριση τοσ 2οσ Ανακευαλαιωτικού Πίνακα Δργασιών τοσ έργοσ «Γιαμόρυωση
τώροσ κοιμητηρίων Αμσνταίοσ».
Αριθ. Απόυασης: 378/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, 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 20309/08-12-2017 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 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανύιε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληώληνο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ ηνπ
ζέκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ΚΓΚ, ε κεηνςεθία δηαθώλεζε. Ο Πξόεδξνο έζεζε ζε
ςεθνθνξία ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο.
Αθνύ κεηξήζεθαλ, βξέζεθαλ 15 δεκνηηθνί ζύκβνπινη ΤΠΔΡ (14 νη ζύκβνπινη ηεο
πιεηνςεθίαο θαη κία ηεο θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέιαο), θαη ΚΑΣΑ 7 δεκνηηθνί ζύκβνπινη (νη
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο).
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα
εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο:
Έρνληαο ππ’ όςε:


Σελ από 25/04/2017 δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ «Γιαμόρυωση τώροσ κοιμητηρίων
Αμσνταίοσ» ηεο νπνίαο ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο έγηλε κε ηηο αξηζ. 100/2017 θαη
140/2017 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία αλάδνρνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ν θ. Γέδεο Βαζίιεηνο ηνπ
Αζαλαζίνπ πνιηηηθόο κεραληθόο – ΔΓΔ κε κέζε έθπησζε επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ έξγνπ 45,64%.



Σε κε αξηζ. 11506/20-07-2017 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ γηα ην πνζό ησλ 40.004,02€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α..



Σε κε αξηζ. 302/2017 (ΑΓΑ: 66ΓΖΧΦΛ-ΦΒ) απόθαζε ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ γηα δηάζηεκα 37 εκεξώλ
κέρξη θαη ηελ 24-11-2017.



Σε κε αξηζ. 339/2017(ΑΓΑ: ΧΟ0ΧΦΛ-Δ1Ε) απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 1νο ΑΠΔ θαη ην 1ν ΠΚΝΣΜΔ.



Σελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ πξναλαθεξόκελνπ
έξγνπ.
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
νπ

Σελ έγθξηζε ηνπ 2
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ «Γιαμόρυωση τώροσ
κοιμητηρίων Αμσνταίοσ» ν νπνίνο ζπληάρζεθε γηα λα θαιύςεη δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ από
απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ.
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 ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ

Σελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ «Γιαμόρυωση τώροσ
κοιμητηρίων Αμσνταίοσ» ν νπνίνο ζπληάρζεθε γηα λα θαιύςεη δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ από
απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 378/2017.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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