ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη Ππωηοκόλλος Οπιζηικήρ Παπαλαβήρ έπγος με ηίηλο "Γιανοίξειρ Γιαμοπθώζειρ - Αποκαηαζηάζειρ Γημοηικών Οδών και Κοινόσπηζηων Υώπων Γ.Δ.
Αμςνηαίος", με ανάδοσο ηην εηαιπεία ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ.

Απιθ. Απόθαζηρ: 45/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 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 2279/15-02-2018 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

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, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Έξγν : Γηαλνίμεηο-Γηακνξθώζεηο-Απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ
Οδώλ θαη Κνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γ.Δ. Ακπληαίνπ
Πξνϋπνινγηζκόο : 118.000,00 €
ύκβαζε : 69.643,17 €, 06/10/2016
Αλάδνρνο : ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ
Σν παξαπάλσ έξγν πεξαηώζεθε ζηηο 08/04/2016 κε ύςνο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο ζην
πνζό ησλ 69.136,12 €.
ηηο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αζθαιηνζηξώζεσλ, θαηαζθεπήο πεδνδξνκίσλ
θαη πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ ζηελ ΓΔ Ακπληαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΓΚ Ακπληαίνπ,
ΣΚ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ΣΚ Κέιιεο, ΣΚ Φαλνύ, ΣΚ Ρνδώλα.
ηηο πεξηγξαθόκελεο εξγαζίεο ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ δελ ππάξρνπλ
παξαηεξήζεηο. Ωο παξαηήξεζε ζην πξσηόθνιιν αλαθέξεηαη ε έιιεηςε απνδεηθηηθώλ
πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ (ιήςε δνθηκίσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ αζθαιηηθνύ πιηθνύ).
ύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-05-03-11.04.2009 ‘Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ
ηύπνπ» ππάξρεη ε ππνρξέσζε ζηελ ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ δνθηκίσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρό ηνπο, ζε πηζηνπνηεκέλν ηδησηηθό ή θξαηηθό
εξγαζηήξην, νύησο ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε πνηόηεηα ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθώλ πνπ ζα
πξέπεη αλ είλαη ζύκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.
Η κε ιήςε δνθηκίσλ γηα έιεγρν ησλ πιηθώλ βαζίζηεθε:
ηελ θύζε ησλ παξεκβάζεσλ, όπσο όξηδε ε κειέηε, πνπ ήηαλ απνζπαζκαηηθέο θαη
δηάζπαξηεο ζε πνιιέο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο επνκέλσο νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ δελ
ζπγθεληξώλνληαλ ζε έλα εξγνηάμην.
ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθώλ ISO γηα θάζε εξγαζία, από ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη
ζπγθεθξηκέλα : γηα ηελ κειέηε ζύλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, γηα ηνλ δνκηθό ράιπβα νπιηζκώλ,
αδξαλή πιηθά νδνζηξσζίαο, ζύλζεζεο αζθαιηνκίγκαηνο Α20, πξόρπησλ θξαζπέδσλ
πεδνδξνκίνπ θαη πιαθώλ πεδνδξνκίνπ. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά βξίζθνληαη εληόο ηνπ θαθέινπ
ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο ζεκεηώλεηαη πσο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώλ επί ηόπνπ ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο
30.01.2018 δηαπηζηώζεθε ην αιεζέο ησλ πνζνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειηθή
επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ε έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κηα θαη ην έξγν
βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε

Πξνηείλεηαη
Η ιήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ηνπ Πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα εηζήγεζε.
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 ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Γηαλνίμεηο Γηακνξθώζεηο - Απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ Οδώλ θαη Κνηλόρξεζησλ Χώξσλ Γ.Δ.
Ακπληαίνπ", κε αλάδνρν ηελ εηαηξεία ΔΡΓΟΝ ΑΣΣΔΒΔ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 45/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

