ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριζη πρωηοκόλλοσ οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ «Δζωηερικό δίκησο
αποτέηεσζης ΣΚ Βαληονέροσ».
Αριθ. Απόθαζης: 389/2017
ην Ακχληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα
18:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 20309/08-12-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθφπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανχιε
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηψηεο Αξγχξηνο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Φηιψηα θ. Μαξθφπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληψληνο.

Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνχ έζεζε ππφςε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Ηκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο: 13–11– 2017
Δπηηξνπή παξαιαβήο:
1. απνπληδή Νίθε, Πνι. Μεραληθφο Π.Δ., ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, πνπ
νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 260/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
2. Σνπάιεο Δπάγγεινο, Υεκ. Μεραληθφο Π.Δ., ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ νξίζηεθε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο κε ηελ αξηζ. 260/2017
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
3. Καηζνππάθεο Αλαζηάζηνο, Μερ. Μεραληθφο Σ.Δ., ππάιιεινο ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 260/2017 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
4. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ νξίζηεθε κε
ηελ αξηζ. 17/2017 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ.
Οη εξγαζίεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ παξαιακβάλνληαη εγθξίζεθαλ θαη θαηαθπξψζεθαλ ζην
φλνκα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΠΑΡΥΑΡ ΑΣΔ, κε ηελ αξηζ. 67/2013 Απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο απφ
04–10–2011 δεκνπξαζίαο.
Δπηβιέπσληεο ηνπ έξγνπ νξίζηεθαλ κε ην κε αξ. πξση. 22897/20–09–2013 έγγξαθν ηνπ
Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο –
Πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ν Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Μεραλνιφγνο
Μεραληθφο Σ.Δ., θαη κε ην αξηζ. 10287/13-05-2014, ν Κνληίλεο Νηθφιανο, Πνι. Μεραληθφο
Π.Δ.. ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Τπφςε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηέζεθαλ ηα εμήο :
1. Η κειέηε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 1.415.000,00 € καδί κε ηηο Γ..Τ. θαη Δ..Τ. ε νπνία
ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ακπηαίνπ θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ
Πξντζηάκελν απηήο.
2. Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ηελ 13/10/2014 θαη εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αεηνχ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 337/2014 Απφθαζή ηνπ.
3. Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο – Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ηελ
08/04/2015 θαη εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ακπληαίνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ.
135/2015 Απφθαζή ηνπ.
4. Ο 3νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ηελ 07/12/2015 θαη εγθξίζεθε απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αεηνχ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 443/2015 Απφθαζή ηνπ.
5. Σν Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ καδί κε ηηο επηκεηξήζεηο πνπ ηα
ζπλνδεχνπλ θαη επηζπλάπηνληαη.
6. Η Βεβαίσζε Πεξαίσζεο Δξγαζηψλ καδί κε ηελ απφ 29/10/2015 ηειηθή επηκέηξεζε ησλ
εξγαζηψλ πνπ επηζπλάπηνληαη.

Α. ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
α. Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ζηηο 04–10–2011 θαη κε ηελ αξηζκ. 67/2013 Απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο.
Σειεπηαίνο κεηνδφηεο αλαδείρζεθε ε εηαηξεία ΠΑΡΥΑΡ ΑΣΔ, ε νπνία πξνζέθεξε κέζε
έθπησζε 42,80 %.
β. Σν ζπκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ, πνζνχ 809.423,12 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ),
ππνγξάθεθε ζηηο 11–09–2013 κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ, κε
ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηειέζεσο εμαθνζίσλ (600) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, δειαδή έσο
04/05/2015.
γ. Σν χςνο ηεο κέρξη ηψξα πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 638.886,25 €.
δ. Σν έξγν πεξαηψζεθε ζηηο 07–09–2015 φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζπλεκκέλε βεβαίσζε
πεξαίσζεο, κεηά απφ παξαηάζεηο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηηο αξηζ.
152/2015 έσο 30/06/2015, 284/2015 έσο 18/09/2015 θαη επνκέλσο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ρξφλνπ πεξαίσζεο.
Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Σν έξγν πνπ παξαιακβάλεηαη ζπλίζηαηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα :
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ Σ.Γ.
Βαιηνλέξνπ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 6.494,96 κέηξα κήθνπο, κε ζπλνιηθφ φγθν εθζθαθψλ
10.313,97 θπβηθψλ κέηξσλ, 161 θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ θαη 122
ηδησηηθέο ζπλδέζεηο απηψλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ θαη απνθαηαζηάζεηο αζθαιηηθψλ
νδνζηξσκάησλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 5.483,96 ηεηξαγσληθά κέηξα.
2. Πνηνηηθή παξαιαβή : Σν έξγν εθηειέζζεθε έληερλα, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζήκεξα επξίζθεηαη ζε θαιή
θαηάζηαζε.
4. Ο ρξφλνο εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ είλαη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο θαη ιήγεη ζηηο 07–09–
2017.
5. Παξαηεξήζεηο : Η Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
6. Αηηήκαηα ηνπ αλαδφρνπ : Γελ ππάξρνπλ.
Έπεηηα απφ ηα παξαπάλσ, εκείο πνπ νξηζζήθακε κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, παξαιακβάλνπκε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ζπλεκκέλε ηειηθή επηκέηξεζε, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο
απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δζσηεξηθφ δίθηπν
απνρέηεπζεο ΣΚ Βαιηνλέξνπ».

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 389/2017.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

