
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   178/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο 
«Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά 
υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών». 

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 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. 10924/23-07-2020 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 επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Κιοσές Παναγιώτης 
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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη  

1. Την Πρόσκληση 113 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(απ1372/28.4.2020 ΑΔΑ:ΨΡΛ27ΛΨ-Ρ55) για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’, Άξονας Προτεραιότητας : 
Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων, με τίτλο : Έργα επέκτασης και αναβάθμισης 
υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

2. Την παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της ανωτέρω 
πρόσκλησης (απ2184/13.7.2020 ΑΔΑ:ΩΓ2Δ7ΛΨ-0ΓΧ) 
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3. Την ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης του Δήμου, 
4. Την υπ’ αριθ. 109/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 

(ΑΔΑ:ΨΥΥ7ΩΨΛ-ΥΩΦ) περί Έγκρισης όρων Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ 
Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης ‘Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, 
Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα 
οικισμών’ 

Ο Δήμος Αμυνταίου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση που θα αφορά στην υλοποίηση 
της Πράξης με τίτλο «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από 
επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών», στα πλαίσια της 
αναφερόμενης πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ, η οποία θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. 

Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας αφενός γιατί κατασκευάζεται νέο υδρευτικό δίκτυο 
το οποίο περιλαμβάνει έργο υδροληψίας από επιφανειακό υδάτινο πόρο, καθαρισμό 
και εμπλουτισμό του ύδατος προς υδρευτική κατανάλωση, καλύπτοντας τις ανάγκες 
δεκατριών (13) οικισμών των ΔΕ Αετού και Αμυνταίου, ενώ αφετέρου με την κατασκευή 
νέων υδρευτικών δικτύων σε πέντε (5) οικισμούς του Δήμου προς αντικατάσταση των 
πεπαλαιωμένων δικτύων εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των δικτύων αλλά και η 
ποιότητα του παρεχόμενου αγαθού. 

Η Πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

1. Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού Δήμου Αμυνταίου από επιφανειακά υδάτινα 
σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών, προϋπολογισμού 22.200.000,00€. 

2. Αρχαιολογία - Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού Δήμου Αμυνταίου από 
επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών, προϋπολογισμού 
1.110.000,00€. 

3. Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου, προϋπολογισμού 496.000,00€. 

4. Βασικός Μελετητής ως Τεχνικός Σύμβουλος, προϋπολογισμού 248.000,00€. 

5. Δαπάνη για εγκατάσταση Δικτύων Κοινής Ωφελείας, προϋπολογισμού 
50.000,00€. 

6. Αγορά αγροτεμαχίου στην ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση 
ταχυ-διυλιστηρίου καθαρισμού και εμπλουτισμού ύδατος ρέματος Ασπρογείων, 
προϋπολογισμού 10.000,00 €.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο κβ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)  
2. Την αριθ. πρωτ. 1372/28-04-2020 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 
3. Την αριθ. 109/2020 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την από 27/07/2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και 
Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και 
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εσωτερικά δίκτυα οικισμών»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για 
την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού». 

Γ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
24.114.000,00€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 178/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

          

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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