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

Θέμα: Έγκριζη μελέηης «Ανηικαηάζηαζη σνθεηικού Υλοοηάπηηα ζηο Γήπεδο 5x5 Σ.Κ.
Ξινού Νερού Γήμοσ Αμσνηαίοσ»
Αριθ. Απόθαζης: 100/2018
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
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
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 Ιάθσβν ,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 Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Η κειέηε ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε
ηνπ γεπέδνπ 5x5 πνδνζθαίξνπ, ζηελ ΣΚ Ξηλνύ Νεξνύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε γεληθώλ εθζθαθώλ κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
πθηζηάκελνπ θαηεζηξακκέλνπ ριννηάπεηα, ηνλ γεληθό θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ
θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα θαζώο θαη ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο γξακκέο ηνπ γεπέδνπ.
Ο λένο ριννηάπεηαο ζα είλαη κε ύςνο πέινπο 60 ρηι., από ίλεο ζπζαλσηέο επάλσ ζηελ
ζηαζεξή αζθαιηνζηξσκέλε επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ. Η πιήξσζε ηνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα
ζα γίλεη κε πξνζζήθε ραιαδηαθήο άκκνπ θαη θόθθσλ θανπηζνύθ
Πξνηείλεηαη
1. ε έγθξηζε ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη
2. ε δεκνπξάηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ ηνπ Ν. 4412/2016
(ΦΔΚ 147 Α) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.

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 ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Ανηικαηάζηαζη
σνθεηικού Υλοοηάπηηα ζηο Γήπεδο 5x5 Σ.Κ. Ξινού Νερού Γήμοσ Αμσνηαίοσ» θαη ηελ
δεκνπξάηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α)
Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 100/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
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