ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 10/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αναβάθμιση και Δπικαιροποίηση
Ζλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΔΔΛ Φιλώτα».
Αριθ. Απόυασης: 105/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 27 ηνπ κελόο Mαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4035/23-03-2017 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 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
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 Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Αεηνύ θ. θίπα Βαζίιεην θαη Αληηγνλείαο θ. Κσλζηαληηλίδε Γεώξγην.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
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, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: ρεη. :
 ηελ από 15-09-2016 ζύκβαζε εθπόλεζεο κειέηεο κε ηνλ κειεηεηή Αιιειόκε Πέηξν
Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό.
 ην ππ .αξ. 14759/16-09-2016 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο ηερληθώλ ππεξεζηώλ πεξί
νξηζκνύ επηβιέπνληνο ηεο κειέηεο
 ην ππ. αξ. 18452/18-11-2016 έγγξαθν ηνπ κειεηεηή πεξί ππνβνιήο κειέηεο
 ην ππ. αξ. 18452/29-11-2016 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πεξί παξαηεξήζεσλ επί ηεο
κειέηεο
 ην ππ. αξ. 3133/07-03-2017 έγγξαθν ηνπ κειεηεηή πεξί επαλαϋπνβνιήο κειέηεο ιόγσ
παξαηεξήζεσλ ππεξεζίαο
 ηελ από 09/03/2017 ζεσξεκέλε κειέηε
Πεξίιεςε κειέηεο :
Η κειέηε αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηξνπνπνίεζε αξρηθήο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο γηα
ηελ θαηαζθεπή εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φηιώηα πνπ ζα
θαιύπηεη ηνπο νηθηζκνύο Φηιώηα, Λεβαία, Βεγόξαο, Αληηγόλνπ, Πειαξγνύ θαη Μαληαθίνπ. Η
επηθαηξνπνίεζε ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο αξρηθήο κειέηεο ζηελ απόθαζε
ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ (ππ. Αξ. 13523/620/4-4-2014 ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), θαζώο θαη ζηελ έθδνζε λέσλ
πξνηύπσλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ (8/2014) γηα
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
πλνπηηθά ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ :
1) Σεύρνο ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ
απαξαίηεην ειεθηξνινγηθό εμνπιηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο (ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο,
κεηαζρεκαηηζηέο, ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, θαιώδηα, γεηώζεηο, δίθηπν αζζελώλ
ξεπκάησλ, ζύζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ, όξγαλα κέηξεζεο, θσηηζκόο)
2) Σεύρνο κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ
απαξαίηεην κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο (αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία,
ζσιελώζεηο, αληιίεο, ζπκπηεζηέο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο,
ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ, εμνπιηζκόο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο)
Η κειέηε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη κε ηνπο όξνπο ηεο
ζπλαθζείζαο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ηνπ Μειεηεηή, ν νπνίνο θαη έρεη
ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.

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 παξαιαβήο κειέηεο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε θαη Δπηθαηξνπνίεζε
Ηιεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο ΔΔΛ Φηιώηα».

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 105/2017.
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