ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 19/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη ανηικειμένοσ και ηρόποσ ανάθεζης, μελέηης με ηίηλο "Τδρασλική
μελέηη νέων αγωγών για ηην αποτέηεσζη ηων ομβρίων σδάηων ηης πόλης ηοσ
Αμσνηαίοσ".
Αριθ. Απόθαζης: 256/2018
Ακύληαην, ζήκεξα 10 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 13:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκό πξσηνθόιινπ 10876/09-08-2018 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 14 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Κνπξξή ΄Αλλα
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Μπάληεο Ινξδάλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ, Βνιηώηεο Αξγύξηνο θαη Σζαρεηξίδεο πύξνο.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Πξνϋπνινγηζκόο : 24.800,00 € κε ΦΠΑ 24%.
Υξεκαηνδόηεζε : ΤΠ.Δ. Οξεηλνί Γήκνη
Σελ εγγξαθή ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κε Κ.Α. 25.7412.048 ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Τδξαπιηθή
κειέηε λέσλ αγσγώλ λέσλ αγσγώλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο πόιεο ηνπ
Ακπληαίνπ», κε ηελ ππ’ αξηζ. 143/23.4.2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
Σελ εγγξαθή ζην Σερληθό Πξόγξακκα, κε ηελ ππ’ αξηζ. 160/8.5.2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
Σελ από 30.07.2018 βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ηελ
αδπλακίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο από ηελ Τπεξεζία,
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε πδξαπιηθή κειέηε αγσγώλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ
εληόο ηεο πόιεο ηνπ Ακπληαίνπ. Οη λένη αγσγνί ζα ζρεδηαζηνύλ ώζηε λα πξνιεθζνύλ ηνπηθά
πιεκκπξηθά θαηλόκελα θαη λα αληηκεησπηζηνύλ πεξηπηώζεηο ιηκλαδόλησλ πδάησλ ζε ζεκεία
εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηνπ Ακπληαίνπ. Δθόζνλ είλαη εθηθηό, νη λένη αγσγνί, κε ηελ
θαηαζθεπή λέσλ θξεαηίσλ όπνπ απαηηεζεί, ζα ζπλδένληαη ζε πθηζηάκελνπο ηνπ δηθηύνπ
νκβξίσλ ηνπ Ακπληαίνπ, θεληξηθνύο ζπιιεθηήξηνπο ή ινηπνύο αγσγνύο δηθηύνπ. Γηα ηελ
απαηηνύκελε πιεξόηεηα ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο, ζα πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα
ζρέδηα, νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκέο, ιεπηνκέξεηεο, θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θξεαηίσλ θ.α.,
θαζώο θαη ηα ινηπά ηεύρε πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ.
Οη επηηξεπόκελνη ηξόπνη αλάζεζεο είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 327 πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο
ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 Απεπζείαο Αλάζεζε, ηνπ Ν. 4412/16.
Η πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία
ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό 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 εθπόλεζή ηεο, βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 328 Ν. 4412/16.

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

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 256/2018.
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