
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   111/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση 
υδραυλικής μελέτης ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από 
επιφανειακά υδάτινα σώματα", προϋπολογισμού 10.874,30€. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 7479/27-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ως 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, καθώς επίσης και σύμφωνα με την 
περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016 ως ισχύει. 

Το έργο με τίτλο «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης Δ.Ε. 
Αμυνταίου και Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα», 
προϋπολογισμού 10.874,30€ έχει  ενταχθεί  στο πρόγραμμα εκτελεστέων 
έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2020 με  Κ.Α. 
63.7412.002.  
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Περιλαμβάνει ως φυσικό αντικείμενο της μελέτης την επικαιροποίηση μελέτης, 
ώστε να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς, για 
να επιτευχθεί η ωριμότητα για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης και να δημοπρατηθεί προς υλοποίηση. Στην επικαιροποίηση 
της μελέτης περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση συστήματος αυτοματισμών, με το 
οποίο θα επιτευχθεί η τηλεδιαχείριση του δικτύου από κεντρικό σύστημα 
ελέγχου.  Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης, κατάλληλες 
αλλαγές στα σχέδια της μελέτης, ώστε να είναι σύμφωνη με τις νέες ΕΤΕΠ και 
τον ισχύοντα κανονισμό σκυροδέματος, καθώς και προσθήκη νέων σχεδίων, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο.  Επιπλέον στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται 
ενημέρωση-τροποποίηση των αναλυτικών προμετρήσεων, ενσωμάτωση στον 
προϋπολογισμό του έργου της απαιτούμενης δαπάνης εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων, σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης καθώς και νέας 
μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ. 

Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στη μελέτη 
είναι οι εξής : α) Σύνταξη νέου τεύχους αναλυτικών προμετρήσεων, β) 
Σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης ήτοι : Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, Χρονοδιάγραμμα, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, γ) Σύνταξη νέας μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ, δ) Επικαιροποίηση 
υφιστάμενων σχεδίων και δημιουργία νέων αν απαιτηθεί.  Όλα τα ανωτέρω θα 
παραδοθούν σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. 

Η παραπάνω μελέτη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 2015-
2019 και έχει ενταχθεί και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και συγκεκριμένα 

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.2: Ύδρευση-Αποχέτευση-Διαχείριση Ομβρίων 
Γενικός Στόχος 1.2.1: Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ύδρευσης 
Ειδικός Στόχος 1.2.1.5: Επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης σε 
οικισμούς του Δήμου. 

Στο άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’, ορίζεται ότι  

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον 
Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του…  

5. Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει 
μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.  

6. … Με τη διάταξη αυτή και προς το σκοπό προάσπισης της διαφάνειας και 
της αποφυγής δημιουργίας υπέρμετρων οικονομικών επιβαρύνσεων για την 
επόμενη δημοτική αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά το χρονικό διάστημα 
του ενός μηνός που προηγείται της διενέργειας δημοτικών εκλογών, 
αποφασίζει μόνο για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 

 

Ο Δήμος Αμυνταίου αντιμετωπίζοντας την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων και 
την ανάγκη εξασφάλισης υδροδότησης για όλες τις τοπικές κοινότητες, 
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καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 
υδροδοτικών θεμάτων για όλους τους οικισμούς του Δήμου.  Για τον σκοπό 
αυτό κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η εκπόνηση της επικαιροποίησης της 
υφιστάμενης μελέτης που θα προτείνει εφικτές και ικανές λύσεις για την 
βελτίωση της κατάστασης, αλλά και κατασκευαστικών λύσεων σε τεχνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση και διευθέτηση της απαίτησης ύδρευσης σε 
ώρες αιχμής.  Η αντιμετώπιση των ζητημάτων ύδρευσης, στα πλαίσια της 
κλιματικής αλλαγής κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα για την βελτίωση της ζωής 
των κατοίκων της πόλης, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μια 
και έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση της παραπάνω μελέτης. 

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι ανάθεσης είναι σύμφωνα με το άρθρο 327 
Συνοπτικός Διαγωνισμός ή σύμφωνα με το άρθρο 328 Απευθείας Ανάθεση, 
του Ν. 4412/16. 

Η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
20.000,00 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και 
Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα», προϋπολογισμού 10.874,30€, 
και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στην εταιρεία ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – Δ.Τ.: ΥΕΤΟΣ ΑΕ, με 
αριθμό Μητρώου Μελετητών 619 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), ως ισχύουν 
2. Το εδ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. πρωτ. 2020/7390/26-05-2020 Α.Α.Υ. 
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση 
υδραυλικής μελέτης ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από 
επιφανειακά υδάτινα σώματα»,  προϋπολογισμού 10.874,30€, στην 
εταιρεία ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – Δ.Τ.: ΥΕΤΟΣ ΑΕ, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 619 του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.    

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 111/2020 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 

ΑΔΑ: 6ΠΥ8ΩΨΛ-Β9Ο


		2020-06-02T08:23:43+0300
	Athens




