ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: ΄Δνηαξη ηος έπγος Μελέηερ ανηιμεηώπιζηρ μακποππόθεζμηρ λειηοςπγίαρ
και επέκηαζηρ ηηλεθέπμανζηρ πεπιοσήρ Αμςνηαίος πποϋπολογιζμού 204.238,64€
για σπημαηοδόηηζη από ηον Διδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα (ΔΑΠ).
Απιθ. Απόθαζηρ: 335/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 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 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ησάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο Αλέζηεο θαη θιήζξνπ θ.
Σζαθθόπνπινο Ησάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αβξακίδεο Ησάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Βνιηώηεο Αξγύξεο.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ
πεξαηώζεθαλ ζηηο 31.12.2015 ηα έξγα ησλ επεθηάζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ησλ νηθηζκώλ ηεο ηειεζέξκαλζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΑΝΚΟ.
Σελ πεξίνδν 2016-2017 ε ΓΔΣΔΠΑ κειέηεζε θαη θαηαζθεύαζε έξγα ησλ
επεθηάζεσλ ησλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ηεο θαη θαηαζθεύαζε 60 λέεο παξνρέο, Π/Τ
1,0 εθ €.
Παξάιιεια ε ΓΔΣΔΠΑ νινθιήξσζε πιήξσο ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ, πξνϋπνινγηζκνύ 12,4
εθαη. € πιένλ ΦΠΑ, πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλν, θαηόπηλ ηεο από
20.01.2017/Α.Π. νηθ. 8245 – ΑΓΑ : 733ΗΟΡ1Γ-ΔΦΓ απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Ζ ΓΔΣΔΠΑ ζηελ παξνύζα θάζε έρεη πιήξε εηνηκόηεηα λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε
ηνπ θάησζη αληηθεηκέλνπ:
1. ΜΕΛΕΣΕ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΛΤΕΩΝ
ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη βησζηκόηεηαο ηεο
Δθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο ηεο ηειεζέξκαλζεο από:


Λέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ από ΣΑΡ.



Γηαζύλδεζε κε κνλάδα Πηνιεκαΐδα V

ηεο ΓΔΖ. ηνλ

Φάθειν ηνπ Έξγνπ

ζα

πεξηιακβάλνληαη:
1) Δλδεηθηηθή ράξαμε αγσγνύ θαη δηαζηαζηνιόγεζε.
2) Πξνεθηίκεζε πξνϋπνινγηζκνύ έξγνπ.
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Πξνεθηίκεζε ακνηβώλ εθπόλεζεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ
έξγνπ κειεηώλ.
3)

4) Υξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο κειεηώλ.
2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΕΣΕΠΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΒΗΣΩΝ

Ζ Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ππνβνεζνύκελε από ηελ ΑΝΚΟ Α.Δ., εθπόλεζε κειέηεο, δεκνπξάηεζε ηα
έξγα, επέβιεςε, παξέιαβε θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζύλνιν ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηε ζεκεξηλή ηειεζέξκαλζε.
Ζ ΑΝΚΟ δηαζέηεη ζεκαληηθή θαη αμηόπηζηε εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη ζηελ
επηηπρή πξνώζεζε πινπνίεζεο έξγσλ ηειεζέξκαλζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηνίθεζε
θαη επίβιεςή ηνπ έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο θαηά ηεο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ, απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ΑΝΚΟ ηεο ηε ΓΔΣΔΠΑ γηα ηε δηνίθεζε θαη
επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζήο ηνπ βάζεη
ηνπ λόκνπ 4412/2016.

3. ΜΕΛΕΣΕ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΕΚΣΑΕΩΝ Σ/Θ Ε ΑΛΛΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Ζ ΑΝΚΟ αθνύ αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο θαη
έρνληαο
σο δεδνκέλε ηε ζεξκηθή επάξθεηα ηνπ ζεκεξηλνύ ζπζηήκαηνο, ζα πξνζδηνξίζεη ηελ
εθηθηόηεηα επέθηαζεο ησλ δηθηύσλ πξνο άιινπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ.
Δλαιιαθηηθά ζα ζπγθξηζεί ε ηπρόλ επέθηαζε ησλ δηθηύσλ κε ηελ αλάπηπμε βηώζηκσλ
απηόλνκσλ ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο ζηνπο πξνο επέθηαζε νηθηζκνύο.
Γηα ηνλ νηθηζκό ή ηνπο νηθηζκνύο πνπ ζα απνδεηρζεί ε εθηθηόηεηα δηαζύλδεζήο ηνπο κε ην
πθηζηάκελν ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο ζα ζπληαρζεί Φάθεινο Έξγνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε
ΓΔΣΔΠΑ ζα πξνσζήζεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε θαη εθπόλεζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ σξίκαλζε
ηνπ απαηηνύκελνπ έξγνπ.

4. ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ Ε ΟΙΚΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ζα ζπληαρζεί από ηελ ΑΝΚΟ Φάθεινο Έξγνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ
θαη αδεηνδνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ ε ΓΔΣΔΠΑ λα πξνσζήζεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο
εθπόλεζεο ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ, γηα ηελ αλάπηπμε ελόο βηώζηκνπ απηόλνκνπ
ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο.
Ζ ΑΝΚΟ ζηε ζπλέρεηα ζα εθπνλήζεη κειέηε ηειεζέξκαλζεο ηνπ λένπ νηθηζκνύ, ώζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ έξγνπ θαη ε πινπνίεζή ηνπ.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
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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 έληαμε ηνπ έξγνπ Μειέηεο αληηκεηώπηζεο καθξνπξόζεζκεο ιεηηνπξγίαο θαη
επέθηαζεο ηειεζέξκαλζεο πεξηνρήο Ακπληαίνπ πξνϋπνινγηζκνύ 204.238,64€ γηα
ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα (ΔΑΠ).

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 335/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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