ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Έγκριζη μελέηης και ηρόποσ δημοπράηηζης ηοσ έργοσ με ηίηλο "Καηαζκεσή
Γικηύοσ Ζλεκηροθωηιζμού Σ.Κ. Νσμθαίοσ-Λετόβοσ" προϋπολογιζμού 70.000,00€.
Αριθ. Απόθαζης: 261/2018
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
Χαξηηίδεο Δπζχκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
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.

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ. Γεψξγνπ
Σξχθσλ, Βνιηψηεο Αξγχξηνο θαη Σζαρεηξίδεο πχξνο.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: τεηικά
-

Σν άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 80/2016

-

Ο Ν. 4412/2016

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά θαη ηελ απφ 01/08/2018 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζέκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:
Σν ππφ κειέηε έξγν αθνξά ζε επέθηαζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ νηθηζκνχ ηνπ
Νπκθαίνπ θαη αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθφ κήθνο επέθηαζεο 420 κέηξσλ πεξίπνπ, κε ηελ
ηνπνζέηεζε δεθαηξηψλ (13) ζηδεξντζηψλ χςνπο 3,0 κε θσηηζηηθφ θνξπθήο (παξαδνζηαθνχ
ηχπνπ). Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη Ναηξίνπ 70 watt κε ζχζηεκα έλαπζεο, Δ27 (ηχπνπ
osram nav-e). Σα παξαπάλσ θσηηζηηθά ζα ηξνθνδνηεζνχλ κε ξεχκα απφ έλα ειεθηξηθφ
πίλαθα (πίιαξ), ζην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλεο φιεο νη θαισδηψζεηο ηξνθνδνζίαο ησλ
θσηηζηηθψλ, νη γπκλνί ράιθηλνη αγσγνί θαη ζα ππάξρνπλ νη αζθάιεηεο – δηαθφπηεο ησλ
γξακκψλ ηξνθνδνζίαο, ην θσηνθχηηαξν θαη νη ρξνλνδηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο.
Η ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Η.θαη απφ
πθηζηάκελν δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η..
ηελ Σ.Κ. Λερφβνπ ζα ηνπνζεηεζεί δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ζε ζπλνιηθφ κήθνο 220,00
κέηξσλ πεξίπνπ, αξρνκέλνπ απφ ηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο έσο θαη ηελ Δπαξρηαθή νδφ
Ακπληαίνπ Καζηνξηάο, κε ηελ ηνπνζέηεζε 8 ζηδεξντζηψλ χςνπο 3,50 κέηξσλ κε θσηηζηηθφ
ζψκα ηχπνπ ζθαίξαο δηακέηξνπ 30 εθαηνζηψλ κε ιακπηήξα Ναηξίνπ 70 watt κε ζχζηεκα
έλαπζεο Δ27 (ηχπνπ osram nav-e). Σα παξαπάλσ θσηηζηηθά ζα ηξνθνδνηεζνχλ κε ξεχκα απφ
ηα πθηζηάκελα ειεθηξηθά δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζα
ηνπνζεηεζνχλ 4 ζηδεξντζηνί χςνπο 6 κέηξσλ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ ππάξρεη πιεζίνλ ηνπ
Ι.Ν. Αγίνπ Μελά κε θσηηζηηθνχ ζψκα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο 50 W.

Διζηγούμαι
Σελ έγθξηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν με ηίηλο
"Καηαζκεσή Γικηύοσ Ζλεκηροθωηιζμού Σ.Κ. Νσμθαίοσ-Λετόβοσ" προϋπολογιζμού
70.000,00€.
Γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο αλαδφρνπ πξνηείλσ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 117
ηνπ Ν.4412/16, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ

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
Σελ έγθξηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν κε
ηίηιν "Καηαζθεπή Γηθηχνπ Ηιεθηξνθσηηζκνχ Σ.Κ. Νπκθαίνπ-Λερφβνπ" πξνυπνινγηζκνχ
70.000,00€.
Ο ηξφπνο επηινγήο αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ
Ν.4412/16, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 261/2018.
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