ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 19/2018 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκπιζη ανηικειμένος και ηπόπος ανάθεζηρ, μελέηηρ με ηίηλο "Μελέηη
ανάπηςξηρ γεωγπαθικών πληποθοπιών (GIS) για ηην παπακολούθηζη - διασείπιζη ανάπηςξη ηος δικηύος αποσέηεςζηρ ομβπίων ςδάηων ηηρ πόληρ ηος Αμςνηαίος".
Απιθ. Απόθαζηρ: 255/2018
Ακχληαην, ζήκεξα 10 ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ψξα 13:30 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 10876/09-08-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 14 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Κνπξξή ΄Αλλα
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθφπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Μπάληεο Ινξδάλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξεο
Καξανχιε Αθξνδίηε
Παπαλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.

Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Πξνυπνινγηζκφο : 24.800,00 € κε ΦΠΑ 24%.
Υξεκαηνδφηεζε : ΤΠ.Δ. Οξεηλνί Γήκνη
Σελ εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε Κ.Α. 25.7412.046 ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε
αλάπηπμεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) γηα ηελ παξαθνινχζεζε-δηαρείξηζε-αλάπηπμε
ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ηεο πφιεο ηνπ Ακπληαίνπ», κε ηελ ππ’ αξηζ.
143/23.4.2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
Σελ εγγξαθή ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, κε ηελ ππ’ αξηζ. 160/8.5.2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
Σελ απφ 30.07.2018 βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηελ
αδπλακίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απφ ηελ Τπεξεζία,
Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ αλάπηπμε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαηαγξαθήο, φπσο θξεάηηα, δίθηπα, θξάζπεδα, έδαθνο επηθαλεηψλ
θπθινθνξίαο νδψλ, νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ρξήζεηο γεο θαη απνξξντθνχο ζπληειεζηέο
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαδνηέα ηεο πδξνινγηθήο κειέηεο ηεο πφιεο
ηνπ Ακπληαίνπ. Σν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ζα απνζθνπεί ζηελ παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε
θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ηεο πφιεο ηνπ Ακπληαίνπ. Θα
πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο θαη ζα είλαη ζχζηεκα δπλακηθφ
ην νπνίν ζα εκπινπηίδεηαη κε θάζε λέα πιεξνθνξία πνπ ζα πξνθχπηεη.
Οη επηηξεπφκελνη ηξφπνη αλάζεζεο είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 327 πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
ή ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 Απεπζείαο Αλάζεζε, ηνπ Ν. 4412/16.
Η πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία
ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 20.000,00 €, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.
Πξνηείλεηαη

Η έγθξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο θαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο γηα ηελ εθπφλεζή ηεο, βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 328 Ν. 4412/16.

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο
απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η έγθξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο "Μελέηη ανάπηςξηρ γεωγπαθικών
πληποθοπιών (GIS) για ηην παπακολούθηζη - διασείπιζη - ανάπηςξη ηος δικηύος
αποσέηεςζηρ ομβπίων ςδάηων ηηρ πόληρ ηος Αμςνηαίος"θαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ εθπφλεζή ηεο, βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 328 Ν.
4412/16.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 255/2018.
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