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
"Αποκαηαζηάζεις θθορών οδοζηρωμάηων οδικού δικηύοσ Γημοηικών και Σοπικών
Κοινοηήηων Γήμοσ Αμσνηαίοσ ", προϋπολογιζμού 74.400,00€
Αριθ. Απόθαζης: 265/2018
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 12ν 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 έξγν αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο θζνξψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (ιάθθσλ) δη’
αζθαιηηθνχ κίγκαηνο ζην νδηθφ δεκνηηθφ δίθηπν νδψλ εληφο θαη εθηφο νξίσλ φισλ ησλ
νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο έρνπλ
παξαηεξεζεί εθηεηακέλεο βιάβεο ζηηο δεκνηηθέο νδνχο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηα
δηεξρφκελα νρήκαηα θαη ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηά. Οη ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ηνπ έξγνπ ππεξεζία, έπεηηα απφ έγγξαθε ππφδεημε ησλ
αλαγθψλ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.
Διζηγούμαι
Σελ έγθξηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο θαη ηεο ηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ
ζέκαηνο.
Γηα ηνλ ηξφπν επηινγήο αλαδφρνπ πξνηείλσ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 117
ηνπ Ν.4412/16, δειαδή κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθή ηερληθή κειέηε, θαζψο θαη πξσηνγελέο αίηεκα δηελέξγεηαο δαπάλεο
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 "Απνθαηαζηάζεηο θζνξψλ νδνζηξσκάησλ νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Γήκνπ Ακπληαίνπ ", πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00€
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 265/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
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