ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Δγκριζη μελέηης και ηρόποσ δημοπράηηζης ηοσ έργοσ με ηίηλο "Δπιζκεσές ζσνηηρήζεις ζτολικών κηηρίων και αύλειων τώρων Γήμοσ Αμσνηαίοσ"
προϋπολογιζμού 86.400,00€.
Αριθ. Απόθαζης: 257/2018
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
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
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 4ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: τεηικά
-

Σν άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 80/2016

-

Ο Ν. 4412/2016

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά
Δηζεγνύκαη
Σελ έγθξηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο, ηεο ηερληθήο κειέηεο θαη ηνπ ηξόπνπ
δεκνπξάηεζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο.
Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ξακπώλ θαη WC γηα Α.Μ.Δ.Α ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηεο Γ.Δ
Ακπληαίνπ, ηεο Σ.Κ Φηιώηα ηεο Σ.Κ Λεβαίαο, ηεο Σ.Κ Ξηλνύ Νεξνύ, ηεο Σ.Κ Αεηνύ, ηεο Σ.Κ
θιήζξνπ, θαη ηεο Σ.Κ Λερόβνπ. Δπηπιένλ ζα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο Σ.Κ Φηιώηα, ηεο Σ.Κ Λερόβνπ, θαη ηεο Σ.Κ Αγίνπ Παληειεήκνλα.
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζπλνπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ :
ην θηίξην ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ηεο Σ.Κ Ακπληαίνπ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε ηεο ζύξαο ηνπ
πθηζηάκελνπ WC ΑΜΔΑ κε ηνπνζέηεζε λέαο, αληηθαηάζηαζε ησλ πιαθηδίσλ ηνπ δαπέδνπ
κε λέα θαη ηνπνζέηεζε λένπ ληπηήξα ΑΜΔΑ.
ην θηίξην ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηεο Σ.Κ. Φηιώηα ζα θαηαζθεπαζηεί ξάκπα ΑΜΔΑ κε
πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα από ζηδεξνζσιήλα Φ2’’, ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ ζα γίλεη
δηαπιάηπλζε ηεο ζύξαο ηνπ πθηζηάκελνπ WC ΑΜΔΑ κε ηνπνζέηεζε λέαο θαη ζα
αληηθαηαζηαζνύλ ηα παιηά κε λέα είδε πγηεηλήο εηδηθά γηα ΑΜΔΑ, ηέινο ζην Δληαίν Λύθεην
ηεο Σ.Κ Φηιώηα ζα θαηαζθεπαζηεί λέν WC γηα ΑΜΔΑ πιεζίνλ ηνπ γξαθείνπ ησλ
θαζεγεηώλ κε ρξήζε γπςνζαλίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρσξηζκάησλ, πιήξε
ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, επέλδπζε κε πιαθίδηα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ
ηνίρσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ πγηεηλήο θαη βνεζεηηθώλ ρεηξνιαβώλ γηα
ηελ αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηνύ.
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Λεβαίαο ζα θαηαζθεπαζηεί ξάκπα ΑΜΔΑ κε
πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα από ζηδεξνζσιήλα Φ2’’ θαη πιεζίνλ ησλ πθηζηάκελσλ WC ζα
θαηαζθεπαζηεί λέν WC
ΑΜΔΑ κε πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε,
επέλδπζε κε πιαθίδηα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ηνίρσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ
πγηεηλήο θαη βνεζεηηθώλ ρεηξνιαβώλ γηα ηελ αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηνύ.
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Ξηλνύ Νεξνύ ζα θαηαζθεπαζηεί λέν WC
ΑΜΔΑ κε πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, επέλδπζε κε πιαθίδηα ηνπ
δαπέδνπ θαη ησλ ηνίρσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ πγηεηλήο θαη βνεζεηηθώλ

ρεηξνιαβώλ γηα ηελ αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηνύ. Δπηπιένλ ζα γίλεη γεληθή
δηακόξθσζε ελόο ηκήκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηάζηξσζε κε
ζθπξόδεκα ελόο δηαδξόκνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε πξόζβαζεο ησλ αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ από
ηελ θνηλνηηθή νδό έσο ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ.
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Αεηνύ ζα θαηαζθεπαζηεί λέν WC ΑΜΔΑ κε
πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, επέλδπζε κε πιαθίδηα ηνπ δαπέδνπ θαη
ησλ ηνίρσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ πγηεηλήο θαη βνεζεηηθώλ ρεηξνιαβώλ
γηα ηελ αζθαιή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηνύ.
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Σ.Κ. θιήζξνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ξάκπα ΑΜΔΑ κε
πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα από ζηδεξνζσιήλα Φ2’’. Δπηπιένλ ζα θαηαζθεπαζηεί εμσηεξηθή
βξύζε ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ δηεπζύλνπζα ππεξεζία ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
ηα θηίξηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ ζα
θαηαζθεπαζηνύλ ξάκπεο ΑΜΔΑ κε πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα από ζηδεξνζσιήλα Φ2’’, θαη
πιεζίνλ ησλ πθηζηάκελσλ WC ζα θαηαζθεπαζηεί λέα WC ΑΜΔΑ κε πιήξε ειεθηξνινγηθή
θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, επέλδπζε κε πιαθίδηα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ηνίρσλ θαη
ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ εηδώλ πγηεηλήο θαη βνεζεηηθώλ ρεηξνιαβώλ γηα ηελ αζθαιή
θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε απηνύ.
ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Σ.Κ Φηιώηα ζα εθηειεζζνύλ νη εμήο επηπιένλ εξγαζίεο
ζπληήξεζεο: α)Γηάζηξσζε λένπ δαπέδνπ από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην ηνπ θιεηζηνύ
γπκλαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, β)Καηαζθεπή λέαο μύιηλεο ζηέγεο κε επηζηέγαζε από
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1.00mm.
ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Σ.Κ Λερόβνπ ζα εθηειεζζνύλ νη εμήο επηπιένλ εξγαζίεο
ζπληήξεζεο: α) Αλαθαηαζθεπή κηαο εμσηεξηθήο όςεο (είζνδνο θηηξίνπ) κε θαζαίξεζε ησλ
θζαξκέλσλ επηρξηζκάησλ, εθαξκνγή ζηεγνπνηεηηθνύ πιηθνύ ηζηκεληνεηδνύο βάζεο,
θαηαζθεπή λέσλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκό ησλ ελ ιόγσ επηθαλεηώλ κε ρξώκα επηινγήο
ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο, β)Δπέλδπζε ησλ βαζκίδσλ ηεο εμσηεξηθήο θιίκαθαο πνπ νδεγεί
ζηνλ δεύηεξν όξνθν κε αληηνιηζζεξά πιαθίδηα 30ρ30cm εμσηεξηθνύ ρώξνπ, ρξσκαηηζκνύ
εγθεθξηκέλνπ από ηελ δηεπζύλνπζα ππεξεζία, θαη επέλδπζε ηνπ πιαηύζθαινπ, ηνπ ζηεζαίνπ
θαη ηνπ ηνίρνπ ζε ύςνο 60 εθαηνζηώλ κε αθξηβώο ηα ίδηα πιαθίδηα κε απηά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επέλδπζε ησλ βαζκίδσλ.
ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Σ.Κ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζα εθηειεζζνύλ νη εμήο
επηπιένλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο: α)Καζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ησλ θζαξκέλσλ
επηρξηζκάησλ, όπσο θαη ρξσκαηηζκό απηώλ ησλ επηθαλεηώλ ζην ζύλνιν ηνπο ζηελ
πθηζηάκελε απόρξσζε, β)ηεγάλσζε κε εθαξκνγή αζθαιηόπαλνπ θαη δηάζηξσζε πιαθηδίσλ
ζην ζύλνιν ηνπ κπαιθνληνύ ηνπ δεύηεξνπ νξόθνπ θαη πιήξε αλαθαηαζθεπή ησλ ζηεζαίσλ
θαη επέλδπζε απηώλ κε πιαθίδηα GROUP 1 δηαζηάζεσλ 20ρ20 εθαηνζηά, γ)Καζαίξεζε
πθηζηάκελεο πεξίθξαμεο από ηζηκεληόιηζνπο θαη θαηαζθεπή λέαο (ζπλάδ + κεηαιιηθό
θηγθιίδσκα),δ)πληήξεζε ηκήκαηνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ ζρνιείνπ κε θαηαζθεπή
επηρξίζκαηνο επί κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο, ε)Καζαξηζκό θαη δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα
ηκήκαηνο κε δηακνξθσκέλνπ πεδνδξνκίνπ πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

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 ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο, ηεο ηερληθήο κειέηεο θαη ηνπ ηξόπνπ
δεκνπξάηεζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν "Δπιζκεσές
- ζσνηηρήζεις ζτολικών κηηρίων και αύλειων τώρων Γήμοσ Αμσνηαίοσ"
προϋπολογιζμού 86.400,00€.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 257/2018.
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