ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη ηεσνικού ανηικειμένος μελέηηρ έπγος με ηίηλο "Καηαζκεςή Τποδομών
και Πεπιθπάξεων για Παιδικέρ Υαπέρ", πποϋπολογιζμού 108.600,00 €, σπημαηοδόηηζη
ΚΑΠ Δπενδύζειρ Έπγων.
Απιθ. Απόθαζηρ: 221/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 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
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λερόβνπ θ. Σόκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεώξγνπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηώηεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο είπε ηα εμήο: Η κειέηε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή ππνδνκώλ θαη
Πεξηθξάμεσλ γηα Παηδηθέο Υαξέο», αθνξά ζηελ δηακόξθσζε δαπέδσλ θαη πεξηθξάμεσλ γηα
ρώξνπο Παηδηθώλ Υαξώλ ζε δηάθνξεο θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
πγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη :
1. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηελ παηδηθή ραξά ζηνλ
ρώξν δίπια από ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ.
2. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο ηνπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΣΚ θιήζξνπ.
3. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο ηνπ
παιαηνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΣΚ Αζπξνγείσλ.
4. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο ηνπ
παιαηνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΣΚ Πεδηλνύ.
5. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο ηνπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΣΚ Βαιηνλέξσλ.
6. Σελ θαηαζθεπή ζεκειίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζηνλ ρώξν ηεο απιήο ηνπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΣΚ Αγξαπηδέσλ.
7. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ ζε ηκήκα ηεο παηδηθήο ραξάο πλνηθηζκνύ Αλάιεςεο
Ακπληαίνπ.
8. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ ζηνπο ρώξνπο πηώζεο πεξηκεηξηθά ησλ ζύλζεησλ
παηδηθώλ παηρληδηώλ ζηε Παηδηθή Υαξά ηεο πιαηείαο Αγνξάο ζην Ακύληαην.
9. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ ζηνπο ρώξνπο πηώζεο πεξηκεηξηθά ησλ ζύλζεησλ
παηρληδηώλ ζηελ Παηδηθή Υαξά ηεο παξαιίαο ηεο ΣΚ Αγίνπ Παληειεήκνλα.
10. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ ζηνλ ρώξν ηνπ ρώκαηνο ζηελ Παηδηθή Υαξά ηεο ΣΚ
Ρνδώλα.
11. Σελ θαηαζθεπή δαπέδνπ ζε ρώξνπο ηεο Παηδηθήο Υαξάο ηνπ Πλεπκαηηθνύ
Κέληξνπ Ακπληαίνπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπώλ ζα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ
ζηνπο ρώξνπο πνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο θαη ζα αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ
ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο. Η πξνκήζεηα ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ θαη ηνπ ειαζηηθνύ
δαπέδνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, Πξόζθιεζε ΙΙΙ,
ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ‘Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ
Γήκσλ’.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ ζα γίλεη κε δηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηελ έθπησζε
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ‘Γηαλνίμεηο-πληεξήζεηο-Απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ Οδώλ’ κε ΚΑ :
30.7333.031. Η δηάζεζε ηεο πίζησζεο απαηηεί ηξνπνπνίεζε Πξνϋπνινγηζκνύ κε απόθαζε

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη.
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:
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ έγθξηζε ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ κειέηεο έξγνπ κε ηίηιν "Καηαζθεπή
Τπνδνκώλ θαη Πεξηθξάμεσλ γηα Παηδηθέο Υαξέο", πξνϋπνινγηζκνύ
108.600,00 €, ρξεκαηνδόηεζε ΚΑΠ Δπελδύζεηο Έξγσλ.
2. ε 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 221/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

