
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   177/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές 
αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου & Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα 
νέα δίκτυα ύδρευσης», προϋπολογισμού 24.715,63€. 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:30 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. 10583/16-07-2020 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 πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο 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. 

Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών 
Μανιακίου & Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα νέα δίκτυα ύδρευσης», 
προϋπολογισμού 24.715,63€, χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 
Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού Έτους 2020 με ΚΑ 
25.7412.055.  

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Περιλαμβάνει ως φυσικό αντικείμενο στην τοπογραφική αποτύπωση και 
υψομετρική ενημέρωση των τοπικών οδών των οικισμών Μανιακίου και 
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Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
κατάλληλο τοπογραφικό υπόβαθρο προς χρήση για την υλοποίηση των 
έργων ύδρευσης από τις αντίστοιχες μελέτες για τους δύο οικισμούς.  Θα 
αποτυπωθούν όλοι οι δρόμοι του οικισμού, βάση των υφιστάμενων σχεδίων 
διανομής, με όλα τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σ’ 
αυτούς, καθώς και οι υφιστάμενες δεξαμενές τροφοδοσίας ύδρευσης των 
οικισμών.  Η τοπογραφική απόδοση θα συνταχθεί σε σύστημα συντεταγμένων 
ΕΓΣΑ ’87.  Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη χρήση υφιστάμενων 
τριγωνομετρικών σημείων, από τα οποία θα γίνει η εξάρτηση της 
αποτύπωσης στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.  Όλα τα απαιτούμενα 
διαγράμματα και αποτυπώσεις θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή (δύο σειρές 
αντιγράφων) και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο autocad). 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου & Αντιγόνου Δήμου 
Αμυνταίου για τα νέα δίκτυα ύδρευσης», προϋπολογισμού 24.715,63€, και 
χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, στον κ. 
ΣΟΥΛΙΔΗ Χρήστο του Αλεξάνδρου, Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, με 
αριθμό Μητρώου Μελετητών 16020 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. 2020/10453/14-07-2020 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 «Τοπογραφικές 
αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου & Αντιγόνου Δήμου Αμυνταίου για τα 
νέα δίκτυα ύδρευσης»,  προϋπολογισμού 24.715,63€, στον κ. ΣΟΥΛΙΔΗ 
Χρήστο του Αλεξάνδρου, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 16020 του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.    

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 177/2020 
     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. 
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