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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 20-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00
μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 23/16-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2) Τζωρτζίου Ανέστης
3)Κούσιογλου Θεοδοσία
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
Η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Αριθ.Απόφ:

16 /2016

ΘΕΜΑ: Πρόταση για τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας προς τιμή του 32ου Πανελληνίου
Ανταμώματος Βλάχων στην Προσοτσάνη
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 15-52016

η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Βλάχων ανακοίνωσε ότι το 32ο πανελλήνιο αντάμωμα

των Βλάχων για το 2016 θα πραγματοποιηθεί από 1-7 έως 3-7-2016 στην Προσοτσάνη.
Η συνάντηση αυτή θα διαφημίσει την περιοχή μας και τις ομορφιές της αλλά θα επιφέρει
και οικονομικά οφέλη όχι μόνο για τους επαγγελματίες και τα καταστήματα του Δήμου μας
αλλά και της ευρύτερης περιοχής αφού οι χορευτές–επισκέπτες και φίλοι των Συλλόγων που
θα επισκεφθούν την Κωμόπολή μας, θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία της περιοχής.
Ο Δήμος εξέφρασε την επιθυμία

να τοποθετήσει μία μαρμάρινη αναθηματική πλάκα

θέλοντας να ευχαριστήσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Βλάχων για την επιλογή της να
επιλέξει μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων Δήμων, τον Δήμο Προσοτσάνης ως τόπο της
πανελλήνιας συνάντησης
Για το λόγο αυτό η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στις 16-52016 συνέταξε τεχνική περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν:

TIΤΛΟΣ: «Εργασίες τοποθέτησης και επένδυσης Αναθηματικής Πλάκας»

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας α) θα τοποθετηθεί μία αναθηματική πλάκα από
μάρμαρο, διαστάσεων 1,0μ x 2,20μ x 0,09μ όπου θα απεικονίζεται ένας τσολιάς και θα φέρει την
επιγραφή: «Προς Τιμή του 32ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων» που θα πραγματοποιηθεί από
1/7/2016 έως 3/7/2016 και β) θα επενδυθεί η παραπάνω θέση (βάση έδρασης της αναθηματικής
πλάκας) διαστάσεων 4,0μ x 4,0μ με γρανίτη χρώματος μαύρο πάχους 0,03μ.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων
απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Πριν την
έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο
αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής.
Ως χώρος τοποθέτησης της παραπάνω πλάκας προτείνουμε τον κοινόχρηστο χώρο (παιδική
χαρά) δίπλα στην Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών στην οδό Φαρκάτση εν μέσω πρασίνου.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του
Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει α)την τοποθέτηση μίας αναθηματικής πλάκας από

μάρμαρο, διαστάσεων 1,0μ x

2,20μ x 0,09μ όπου θα απεικονίζεται ένας τσολιάς και θα φέρει την επιγραφή: «Προς Τιμή του 32ου
Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων» που θα πραγματοποιηθεί 1/7/2016 έως 3/7/2016 και β) την
επένδυση της παραπάνω θέσης (βάση έδρασης της αναθηματικής πλάκας)διαστάσεων 4,0μ x 4,0μ
με γρανίτη χρώματος μαύρο πάχους 0,03μ.
Ως χώρος τοποθέτησης της πλάκας προτείνεται ο κοινόχρηστος χώρος (παιδική χαρά) δίπλα
στην Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών στην οδό Φαρκάτση, εν μέσω πρασίνου.
Παραπέμπει την απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΔΚ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

