ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Έγκριζη 1οσ ΠΚΣΜΝΔ και 1οσ ΑΠΔ ηοσ έργοσ «Δκμεηάλλεσζης Γεωθερμικού
Πεδίοσ με ηη δημιοσργία θερμοκηπιακού Πάρκοσ».
Αριθ. Απόθαζης: 396/2017
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
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
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.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Λάδεο Γεκήηξηνο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 13ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ
πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΔΩΘΔΡΜΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ».
Η παξνύζα αηηηνινγηθή έθζεζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84,
Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Γ. 171/87, Π.Γ. 609/1985, άξζξν 43 (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 δεκνπξαζία ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/08/2009 θαη ε έγθξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ηεο έγηλε κε ηελ αξηζ. 99/2009 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Αεηνύ ζηηο
18/08/2009, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αλάδνρνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ε ΑΛΔΞΗ
Ι. ΣΑΡΑΒΗΡΑ, κε κέζε έθπησζε επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ 42,59%.
Η ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 08/10/2009 γηα ην πνζό ηνπ 428.778,67 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (θαζαξή δαπάλε εξγαζηώλ 313.178,61 € κε Γ.Δ. & Ο.Δ.),
κε ρξόλν πινπνίεζεο ηνπο 18 κήλεο.
Με ην ππ’ αξηζκ. 98519/6930/20-10-2010 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
& Γηνίθεζεο Φιώξηλαο έρνπκε Απνδνρή εηδηθήο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ, ιόγσ κε
έγθξηζε ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηξνπνπνίεζεο ηεο νηθνδνκηθήο
άδεηαο.
Αλακέλεηαη ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα ε έγθξηζε ηνπ θαη νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
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 Πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ παξόλ
αλαθεθαιαησηηθό πίλαθα γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη αζθαιή πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ.
Γηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε βξάρνπ θαηά ηηο εθζθαθέο, εξγαζία ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό 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 θαη ιόγσ αιιαγήο ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία ζα
θαιπθζεί από ηελ ππάξρνπζα επηρνξήγεζε (πξόγξακκα ΘΗΔΑ).
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη :
1. Ν. 3669/2008
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 Πξνκέηξεζε εξγαζηώλ ζηελ νπνία απνηππώλνληαη όιεο νη πξναλαθεξζείζεο
αιιαγέο.
Με ηνλ 1ν Α.Π.Δ. νινθιεξώλεηαη ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.

ΤΜΒΑΗ

1νο ΑΠΔ

ΔΡΓΑΙΔ

313.178,61

320.570,13

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ

162,81

162,81

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ

46.976,79

39.585,27

Φ.Π.Α.

68.460,46

86.182,81

ΤΝΟΛΟ

428.778,67

446.501,02

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
νπ

Σελ έγθξηζε ηνπ 1 ΠΚΣΜΝΔ θαη ηνπ 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «Δθκεηάιιεπζεο
Γεσζεξκηθνύ Πεδίνπ κε ηε δεκηνπξγία ζεξκνθεπηαθνύ Πάξθνπ».
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 396/2017.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

