ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

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

Θέμα: Έγκριζη μελέηης και ηρόποσ δημοπράηηζης ηοσ έργοσ με ηίηλο "Αποκαηάζηαζη
διαγραμμίζεων, οριζόνηιας ζήμανζης δημοηικών οδών Γήμοσ Αμσνηαίοσ", με
προϋπολογιζμό 27.000,00€,
Αριθ. Απόθαζης: 264/2018
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 11ν 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 θαη ηελ από 01/8/2018 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζέκαηνο από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη:
Αληηθείκελν ηεο επηζπλαπηόκελεο κειέηεο απνηειεί
επαλαδηαγξάκκηζεο ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ.

ε

εθηέιεζε

εξγαζηώλ

Οη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο ζα εθηειεζηνύλ εληόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ θαη αθνξνύλ θόκβνπο - ηόζν ζε θεληξηθά θαη κε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζεκεία όζν
θαη ζε άιινπο θόκβνπο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (πεδνδηαβάζεηο, ζύκβνια θιπ) - άμνλεο νδώλ,
ζέζεηο ζηάζκεπζεο κε ηελ εθαξκνγή αλαθιαζηηθήο βαθήο.
Διζηγούμαι
Σελ έγθξηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ
ζέκαηνο.
Γηα ηνλ ηξόπν επηινγήο αλαδόρνπ πξνηείλσ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 117
ηνπ Ν.4412/16, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
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 θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν
με ηίηλο "Αποκαηάζηαζη διαγραμμίζεων, οριζόνηιας ζήμανζης δημοηικών οδών Γήμοσ
Αμσνηαίοσ", με προϋπολογιζμό 27.000,00€,
Ο ηξόπνο επηινγήο αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ
Ν.4412/16, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 264/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

