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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 153/2020 

Θέμα: Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών 
Μανιακίου και Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα νέα δίκτυα ύδρευσης», 
συμβατικού προϋπολογισμού 24.715,63€.  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 13624/10-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Κιοσές Παναγιώτης 
Γεώργου Τρύφων Τσαχειρίδης Σπύρος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Κύρκου Κυριάκος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Αβραμίδης Ιωάννης 
Μπερμπερίδης Πέτρος Ιωάννου Χρήστος 
Τόμου Πέτρος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Δεμερτζίδης Στυλιανός Κρητικού Διαμαντούλα 
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Γυρίκη Ελένη  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος   
  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Σαργιαννίδης Παύλος. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο, ο 

ΑΔΑ: 6ΨΒΥΩΨΛ-ΡΝΓ



οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση  του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου και έχει 
ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη  

Την εγγραφή στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7412.055 της μελέτης με τίτλο 
«Τοπογραφική αποτύπωση οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για 
τα νέα δίκτυα ύδρευσης», και χρηματοδότηση από ΚΑΠ. 

Την υπ’ αριθ. 77/22.6.2020 (ΑΔΑ:67ΣΡΩΨΛ-ΗΡ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου περί Έγκρισης αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης, σύμφωνα 
με την οποία η εκτέλεση γίνεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 
του ν. 4412/2016. 

Την υπ’ αριθ. 177/20.07.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου για την 
κατακύρωση ανάθεσης της μελέτης στον Σουλίδη Χρήστο του Αλεξάνδρου, 
Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό με έδρα Φλώρινα. 

Την από 05/08/2020 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του μελετητή, με 
αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης και την ολοκλήρωσή της έως 04/09/2020, 

Την παράδοση της μελέτης εμπρόθεσμα στις 03/09/2020 και τον έλεγχό της από την 
επίβλεψη όσο αφορά τα απαιτούμενα στοιχεία της σύμφωνα με την σύμβαση. 

Το παραδοτέο της μελέτης είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
κανονισμούς. 

Όλα τα ανωτέρω έχουν παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την παραλαβή της εν λόγω μελέτης.   

Σημειώνεται πως ο ανάδοχος, έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, ενώ η παράδοση της μελέτης έγινε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο 
της σύμβασης.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης με τίτλο  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα νέα δίκτυα 
ύδρευσης», συμβατικού προϋπολογισμού 24.715,63€. 

Σημειώνεται πως ο ανάδοχος, έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, ενώ η παράδοση της μελέτης έγινε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο 

της σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2020 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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