ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη μελέηης και διενέργειας προμήθειας με ηίηλο " Προμήθεια οργάνων
παιδικών χαρών ", με ΚΑ : 15.7135.028, προϋπολογιζμό 47.000,00 € και χρημαηοδόηηζη
ΔΑΠ.
Αριθ. Απόθαζης:297/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε .
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ απαηηείηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
νξγάλσλ Παηδηθώλ Χαξώλ», πξνϋπνινγηζκνύ 37.903,23 € (Χσξίο Φ.Π.Α.) (47.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ από 05/10/2017 Σερληθή Πεξηγξαθή
ηεο Γηεύζπλζεο ηερληθώλ ππεξεζηώλ πεξηβάιινληνο, πνιενδνκίαο θαη ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο-Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ.
Η πξναλαθεξζείζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ, ζύλζεησλ θαη απιώλ γηα ηνλ εμνπιηζκό-εκπινπηηζκό ησλ ρώξσλ παηδηθώλ ραξώλ πνπ
ήδε θαηαζθεπάδνληαη ζην Γήκν Ακπληαίνπ. Η αλαβάζκηζε ησλ παηδηθώλ ραξώλ κε ηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε παηδηθώλ παηρληδηώλ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνύλ
ζπλζήθεο ςπραγσγίαο ζηνπο ρώξνπο παηδηθήο αλαςπρήο, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο
ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό πξνϋπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ
ραξώλ.
Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη :
7 ζύλζεηα παηδηθά παηρλίδηα, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη
55 απιά παηδηθά παηρλίδηα ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
ύλνιν παηδηθώλ παηρληδηώλ εμήληα δύν (62), ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο παηδηθέο
ραξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο
εγθαηάζηαζεο.
Σα παηδηθά παηρλίδηα ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο :
Παηδηθή ραξά Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Ακπληαίνπ
Παηδηθή ραξά πιαηείαο Αγνξάο Ακπληαίνπ
Παηδηθή ραξά ζπλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Ακπληαίνπ
Παηδηθή ραξά ζπλνηθηζκνύ σηήξα Ακπληαίνπ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Ρνδώλα
Παηδηθή ραξά ΣΚ Φαλνύ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Ξηλνύ Νεξνύ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Κέιιεο
Παηδηθή ραξά ΣΚ Αγ. Παληειεήκνλα

Παηδηθή ραξά ΣΚ Αλαξγύξσλ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Φαξαγγίνπ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Μαληαθίνπ
Παηδηθή ραξά ΣΚ Βεγόξαο
Παηδηθή ραξά ΣΚ Βαξηθνύ
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:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο κε ηίηιν " Πξνκήζεηα νξγάλσλ
παηδηθώλ ραξώλ ", κε ΚΑ : 15.7135.028, πξνϋπνινγηζκό 47.000,00 € θαη ρξεκαηνδόηεζε
ΔΑΠ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 297/2017.
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