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
"Ανηικαηάζηαζη Σμήμαηος Γικηύοσ Ύδρεσζης Σ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογιζμού
100.000,00€.
Αριθ. Απόθαζης: 262/2018
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 10ν 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.

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εμήο παξεκβάζεηο:
i. θαηαζθεπή λένπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ, ζε ηκήκαηα
ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ εληόο ηνπ νηθηζκνύ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά
πξνβιήκαηα δηαξξνώλ,
ii. απνθαηάζηαζε / αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε ζέζεηο εληόο ηνπ νηθηζκνύ πνπ έρεη
ππνζηεί έληνλε θζνξά.
Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηόρν αθελόο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ
πδξνδόηεζεο πνπ εκθαλίδνληαη επαλεηιεκκέλα ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ
δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ ηεο Σ.Κ. Ξηλνύ Νεξνύ θαη αθεηέξνπ ζηελ απνθαηάζηαζε έληνλσλ
θζνξώλ πνπ έρεη ππνζηεί ε νδνζηξσζία εληόο ηεο Σ.Κ. Ξηλνύ Νεξνύ ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο
επέκβαζεο. Καηά ζπλέπεηα, κέζσ ησλ πξναλαθεξζεηζώλ παξεκβάζεσλ επηηπγράλεηαη ν
νπζηαζηηθόο ζηόρνο ηεο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Σ.Κ. Ξηλνύ
Νεξνύ

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, ζπλνπηηθά είλαη νη
παξαθάησ:

1. Υωμαηοσργικές εργαζίες


Δθζθαθή ζθάκκαηνο ππνγείνπ δηθηύνπ, κεηά ηεο αζθαιηνθνπήο - θαζαίξεζεο
ελδερόκελσλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ θαζώο θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ
εθζθαθήο ζε θαηάιιειε ζέζε.



Καζαίξεζε ζηξώζεσλ ζθπξνδέκαηνο εληόο ησλ ζθακκάησλ κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ
πξντόλησλ θαζαίξεζεο ζε θαηάιιειε ζέζε.



Καηαζθεπή ζηξώζεο έδξαζεο ησλ αγσγώλ ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο από άκκν
ιαηνκείνπ, θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο.



Δπίρσζε ησλ νξπγκάησλ κε αδξαλή πιηθά θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο
κεηά ηεο ζπκπύθλσζήο ηνπο.

2. Δργαζίες καηαζκεσής δικηύων ύδρεσζης



Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, από
πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο (HDPE 100), νλνκαζηηθήο πηέζεσλ 16 atm, νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ Φ63, κεηά ησλ απαξαίηεησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ πιέγκαηνο
επηζήκαλζεο.



Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ παξνρώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, από πνιπαηζπιέλην 3εο
γεληάο (HDPE 100), νλνκαζηηθήο πηέζεσλ 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ25, κεηά
ησλ απαξαίηεησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ πιέγκαηνο επηζήκαλζεο.



Δγθαηάζηαζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ πδξνιεςηώλ (ζέιιεο), ειεθηξνζπγθνιιεηώλ,
νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 63 mm, ζηηο ζέζεηο ησλ
δηαθιαδώζεσλ ησλ παξνρώλ θαη θαηάιιειε ζύλδεζε ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ
δηαλνκήο κε ηηο δηαθιαδώζεηο.



Δγθαηάζηαζε ζε θαηάιιειεο ζέζεηο (εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ζηα όξηα ησλ
νηθνπέδσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ ζύλδεζεο ησλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ησλ
θαηαλαισηώλ κε ηηο λέεο δηαθιαδώζεηο παξνρώλ, κεηά ηνπ ρπηνζηδεξνύ θαιύκκαηνο.



Δγθαηάζηαζε ζθαηξηθήο δηθιείδαο, νξεηράιθηλεο ή ρπηνζηδεξάο, θνριησηήο
ζύλδεζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN20, ζηηο ζέζεηο
ησλ θξεαηίσλ ησλ λέσλ παξνρώλ.



Δγθαηάζηαζε δηθιείδαο αληεπηζηξνθήο, νξεηράιθηλεο ή ρπηνζηδεξάο, θνριησηήο
ζύλδεζεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN20, ζηηο ζέζεηο
ησλ θξεαηίσλ ησλ λέσλ παξνρώλ.



Καηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιελώζεσλ ησλ θιάδσλ παξνρώλ από ηε ζέζε ηεο
ζθαηξηθήο δηθιείδαο κέρξη ηε ζσιήλσζε ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή όπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη παξέκβαζε, κεηά ηεο θαηάιιειεο ζηεγάλσζήο ηνπο.



Καηαζθεπή θξεαηίσλ απνκόλσζεο δηθηύνπ, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κεηά ηνπ
θαηάιιεινπ ρπηνζηδεξνύ θξεαηίνπ θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ δηθιείδσλ

ειαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN50
εληόο ηνπο.

3. Δργαζίες αποκαηάζηαζης αζθαληικού οδοζηρώμαηος ζηις θέζεις ανηικαηάζηαζης
δικηύων



Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο ησλ
νξπγκάησλ ησλ ππνγείσλ δηθηύσλ, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαηάιιεισλ ζηξώζεσλ
αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο δηάζηξσζεο θαη ζπκπύθλσζεο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο
θαηάιιεινπ πάρνπο.

4. Δργαζίες οδοζηρωζίας – αζθαληόζηρωζης ζηις θέζεις αποζαηάζηαζης αζθαληικών
οδοζηρωμάηων



Δξγαζίεο απνμήισζεο πθηζηάκελνπ αζθαιηνηόπεηα, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη
ζηξώζεσλ ζθπξνδέκαηνο, κεηά ηεο κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ σο
πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία.



Καηαζθεπή λέαο βάζεο νδνζηξσζίαο ζε ζέζεηο επέκβαζεο πξνο κειινληηθή
δηάζηξσζε αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.



Δπηζθεπή θζνξώλ αζθαιηηθώλ
αζθαιηνκίγκαηνο (Α 12,5).

νδνζηξσκάησλ

κε

ρξήζε

θαηάιιεινπ

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 "Ανηικαηάζηαζη
Σμήμαηος Γικηύοσ Ύδρεσζης Σ.Κ. Ξινού Νερού" προϋπολογιζμού 100.000,00€.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 262/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

