ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Παράηαζη προθεζμίας εκηέλεζης ηοσ έργοσ «Δπεκηάζεις – σνηηρήζεις δικηύων
ομβρίων και ζταρών Γ.Δ. Αεηού».
Αριθ. Απόθαζης: 76/2018
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 8ν 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 2580/22-02-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε ην νπνίν νξίζηεθα επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ «Δπιδιορθώζεις
αποτεηεσηικού δικηύοσ όμβριων ζηο Αμύνηαιο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3669/08 (ΜΔΡΟ ΙΙ: ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ,
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΤΜΒΑΗ)
Σελ κε αξηζκ. πξση. 2576/22-02-2018 ζύκβαζε ηνπ έξγνπ.
Σελ κειέηε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ.
Σελ λνκνζεζία πεξί θαιήο θαη πνηνηηθήο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Σελ αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γήκνπ Ακπληαίνπ 3336/05-032018 κε ζέκα «Παράηαζη προθεζμίας εκηέλεζης ηων εργαζιών ηοσ έργοσ :
Δπεκηάζεις – σνηηρήζεις δικηύων ομβρίων και ζταρών Γ.Δ. Αεηού».

Αλαθέξσ ηα εμήο :
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή έξγσλ επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ζπιινγήο
όκβξησλ πδάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νπκθαίνπ, ζε ζεκείν ζην νπνίν επαλεηιεκκέλα
έρνπλ παξαηεξεζεί πξνβιήκαηα κε εθξνή πδάησλ έμσ από ηνλ πθηζηάκελν αγσγό ζε πεξίνδν
έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν πθηζηάκελνο αγσγόο έρεη θαηαζθεπαζηεί
από ηζηκεληνζσιήλεο θαη είλαη ηδηαίηεξα παιαηόο κε έληνλεο θζνξέο ησλ ζηνηρείσλ
ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί θαη έλα θξεάηην ειέγρνπ ησλ δηθηύσλ ζπιινγήο
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ πδάησλ.
Από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ έσο θαη ζήκεξα νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξάηεζαλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νπκθαίνπ (ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηόο) δελ ήηαλ
θαηάιιειεο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (εθζθαθώλ, ηνπνζέηεζεο αγσγώλ,
ζθπξνδεηήζεσλ θιπ.).
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ :
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
Σε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε
παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Δπεκηάζεις – σνηηρήζεις δικηύων
ομβρίων και ζταρών Γ.Δ. Αεηού» ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.

ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί παξάηαζε εξγαζηώλ πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί
30/04/2018 (εκεξνκελία πεξαίσζεο) κε Αλαζεώξεζε.
Ηκεξνκελία ιήμεο αξρηθήο ζύκβαζεο είλαη ε 24/03/2018.

έσο

θαη

ηελ

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 ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Δπεθηάζεηο –
πληεξήζεηο δηθηύσλ νκβξίσλ θαη ζραξώλ Γ.Δ. Αεηνύ» ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ έσο
θαη ηελ 30/04/2018 (εκεξνκελία πεξαίσζεο) κε Αλαζεώξεζε.
Ηκεξνκελία ιήμεο αξρηθήο ζύκβαζεο είλαη ε 24/03/2018.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 76/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

