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ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 05/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Παπάηαζη αποκλειζηικήρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ 60 ημεπών ηος έπγος
«Δξυηεπικό δίκηςο αποσέηεςζηρ Σ.Κ. Φανού, Ροδώνα, υηήπα, Ανάλητηρ».
Απιθ. Απόθαζηρ: 75/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 14 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, 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 3479/7-03-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
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 ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο ζέκαηνο απνρώξεζε ν
δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη: Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ
169/08-01-2018 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο,
Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, κε ην νπνίν νξίδεηαη επηβιέπνληαο ηνπ
έξγνπ «Δξυηεπικό δίκηςο αποσέηεςζηρ Σ.Κ. Φανού, Ροδώνα, υηήπα, Ανάλητηρ» ν
ππνγξάθσλ ηελ παξνύζα.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζ. 147)
Σελ κε αξηζκ. πξση. 68/03-01-2018 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ.
Σελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Σελ λνκνζεζία πεξί θαιήο θαη πνηνηηθήο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Σελ αίηεζε ηεο αλαδόρνπ Κ/Ξ κε αξηζκ. πξση. Γήκνπ Ακπληαίνπ 3022/28-2-2018 κε ζέκα
«Παξάηαζε ησλ απαηηνύκελσλ ηεο 3εο απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ησλ 60 εκεξώλ
ηνπ έξγνπ: Δμσηεξηθό δίθηπν απνρέηεπζεο Σ.Κ. Φαλνύ, Ρνδώλα, σηήξα, Αλάιεςεο» γηα
ηξηάληα εκέξεο.
Αλαθέξνπκε ηα εμήο:
1) Ωο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζπλνιηθά 10.527,00m δηθηύνπ
(8.088m θαηαζιηπηηθνί αγσγνί PE 2εο γεληάο Φ75-Φ90-Φ110mm, PN10, 1.629m
βαξύηεηαο uPVC ζεηξάο 41 Φ200, 810m Σζηκεληνζσιήλεο Φ500-Φ600-Φ1000mm).
Θα θαηαζθεπαζηνύλ 37 ζπλνιηθά πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα δηακέηξνπ 1.20m, γηα έιεγρν ηνπ δηθηύνπ θαζώο θαη θξεάηηα ππεξρείιηζεο
– ζύλδεζεο ησλ πθηζηάκελσλ απνρεηεπηηθώλ αγσγώλ, θξεάηηα αεξεμαγσγώλ θαη
εθθέλσζεο δηθηύνπ. Θα θαηαζθεπαζηνύλ 4 αληιηνζηάζηα κεηαθνξάο ιπκάησλ κε ηνλ
απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό (ειεθηξηθνί πίλαθεο, αληιίεο θιπ.) γηα
ηελ κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ από όινπο ηνπο νηθηζκνύο έσο ηελ Δγθαηάζηαζε
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θα αληηθαηαζηαζνύλ 2
θεληξηθέο αληιίεο αλύςσζεο ιπκάησλ ζηελ ΔΔΛ θαη ζα βειηηζηνπνηεζεί ην ζύζηεκα
αεξηζκνύ (ηνπνζέηεζε ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ, ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη
ζύγρξνλσλ αηζζεηήξσλ κέηξεζεο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ).
2) Μέρξη θαη ζήκεξα ε αλάδνρνο Κ/Ξ έρεη νινθιεξώζεη ηα απαηηνύκελα ηεο 1εο θαη 2εο
ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (παξάδνζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δειώζεηο παξαιαβήο
ζηνηρείσλ, κεζνδνινγία ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ, αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα,

νξγαλόγξακκα εξγνηαμίνπ, δήισζε αλάιεςεο θαζεθόλησλ, πξόγξακκα Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο, θ.ι.π.).
3) Η εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ (παξ. 8.2.2.2) πξνβιέπεη απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή
πξνζεζκία ηνπ έξγνπ ίζε κε 60 εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (δειαδή έσο
ηηο 04/3/2018) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο 3εο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο θαη
εηδηθόηεξα :



Αλαθνξά πξνόδνπ γηα ηηο εξγαζίεο απνηύπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο
Αλαθνξά πξνόδνπ γηα ηελ αλαζθόπεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειεηώλ

4) Οη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρνπηώζεηο θαη
ρηνλνπηώζεηο) θαη ε ιαζπώδεο θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο (πινπνίεζε απνηύπσζεο ζε
κε – αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο εθηόο νηθηζκώλ).
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ :
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε
παξάηαζεο ηεο 3εο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Δμσηεξηθό δίθηπν απνρέηεπζεο Σ.Κ.
Φαλνύ, Ρνδώλα, σηήξα, Αλάιεςεο». ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή
παξάηαζε ησλ εξγαζηώλ πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί γηα δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ έσο θαη ηελ 24/3/2018.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξακέλεη ε ίδηα, δειαδή έσο ηηο
03/01/2019.
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 ηεο 3εο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Δμσηεξηθό δίθηπν
απνρέηεπζεο Σ.Κ. Φαλνύ, Ρνδώλα, σηήξα, Αλάιεςεο» γηα δηάζηεκα είθνζη (20)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ έσο θαη ηελ 24/3/2018.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξακέλεη ε ίδηα, δειαδή έσο ηηο
03/01/2019.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 75/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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