ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Παραλαβή ανηικειμένοσ μελέηης με ηίηλο "Τδρασλική μελέηη εζωηερικού
δικηύοσ ύδρεσζης ΣΚ Λιμνοτωρίοσ", προϋπολογιζμού 22.960,00 €, τρημαηοδόηηζη
ΚΑΠ Δπενδ. Γαπ. και ΚΑ:25.7412.043.
Αριθ. Απόθαζης: 97/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε 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 4448/22-03-2018 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 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

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 Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ηάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ηνξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ησάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο : Σελ εγγξαθή ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε Κ.Α. 25.7412.043 ηεο
κειέηεο κε ηίηιν «Τδξαπ-ιηθή κειέηε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΣΚ Ληκλνρσξίνπ», θαη
ρξεκαηνδόηεζε από ΚΑΠ Δπελδπηηθώλ Γαπαλώλ Γήκσλ,
Σελ 330/29.12.2017 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο
κειέηεο ζηελ κειεηεηηθή εηαηξεία ‘ΤΔΣΟ Α.Δ.’, κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε,
Σελ από 15/03/2017 ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηεο πξναλαθεξόκε-λεο
κειεηεηηθήο εηαηξείαο, κε αληηθείκελν ηελ εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο θαη ηελ
νινθιήξσζή ηεο έσο 15/06/2018,
Σελ παξάδνζε ηεο κειέηεο εκπξόζεζκα ζηηο 21/03/2018 (απ 4401) θαη ηνλ έιεγρό ηεο από
ηελ επίβιεςε όζν αθνξά ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο θαη ηελ παξάδνζε
επίζεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πνπ ζπλνδεύεη ηελ κειέηε ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε.
Ζ ζπληαρζείζα πδξαπιηθή κειέηε πξνβιέπεη ηε κειέηε ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο
ηεο ΣΚ Ληκλνρσξίνπ θαη πεξηιακβάλεη
Σεύρνο Σνπνγξαθηθήο Απνηύπσζεο
Σεύρνο Τδξαπιηθώλ Τπνινγηζκώλ
Σεύρε Σερληθώλ Δθζέζεσλ
Σεύρνο Αλαιπηηθώλ Πξνκεηξήζεσλ
Σεύρνο Πξνϋπνινγηζκνύ
Σεύρνο Σηκνινγίνπ
Σεύρνο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ
Σεύρνο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο
Σεύρνο Δληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
Σεύρνο Υξνλνδηαγξάκκαηνο Καηαζθεπήο Έξγνπ
Σεύρνο ΦΑΤ-ΑΤ
ρέδηα Σνπνγξαθηθώλ Γηαγξακκάησλ
ρέδηα Οξηδνληηνγξαθίαο Δζσηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο
ρέδηα Μεθνηνκώλ Αγσγώλ αλά Εώλε Γηθηύνπ
Σερληθά Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
Σελ παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ κειέηεο.
εκεηώλεηαη πσο ν αλάδνρνο, έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, ελώ ε
παξάδνζε ηεο κειέηεο έγηλε κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο.

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 παξαιαβή αληηθεηκέλνπ κειέηεο κε ηίηιν "Τδξαπιηθή κειέηε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ
ύδξεπζεο ΣΚ Ληκλνρσξίνπ", πξνϋπνινγηζκνύ 22.960,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ Δπελδ.
Γαπ. θαη ΚΑ:25.7412.043.
εκεηώλεηαη πσο ν αλάδνρνο, έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο,
ελώ ε παξάδνζε ηεο κειέηεο έγηλε κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 97/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

