
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   204/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη 
εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού – Αντιγόνου», 
προϋπολογισμού 24.800€. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 
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. 11282/31-07-2020 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                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Κιοσές Παναγιώτη                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κων/νος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο 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 «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου 
τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου», προϋπολογισμού 24.800,00€, 
χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, έχει ενταχθεί στο 
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος 
Οικονομικού Έτους 2020 με ΚΑ 25.7412.056.  

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Περιλαμβάνει ως φυσικό αντικείμενο την μελέτη της κατασκευής νέου 
εξωτερικού υδραγωγείου τροφοδοσίας της Τοπικής Κοινότητας Αντιγόνου της 
Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα, Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας 
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Φλώρινας. Σκοπός του νέου αγωγού είναι η αντιμετώπιση των υδρευτικών 
προβλημάτων επάρκειας ύδατος που παρουσιάζονται στην Τοπική Κοινότητα 
του Αντιγόνου. Σήμερα ο οικισμός του Αντιγόνου υδροδοτείται από μια 
δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται από ανεπαρκή ποσότητα νερού. Για το λόγο 
αυτό θα μελετηθεί η τροφοδοσία της δεξαμενής της Τ.Κ. Αντιγόνου από την 
δεξαμενή της Τ.Κ. Κομνηνών, η οποία ήδη τροφοδοτεί την δεξαμενή της Τ.Κ. 
Φιλώτα που υδροδοτεί το Φιλώτα και την Λεβαία (Λακκιά). Η χάραξη του 
υφιστάμενου εξωτερικού αγωγού υδροδότησης του Φιλώτα διέρχεται από 
θέσεις κατάλληλες για την σύνδεση του νέου αγωγού, ενώ ο σχεδιασμός του 
ήδη προβλέπει την υδροδότηση του εσωτερικού υδραγωγείου της Τ.Κ. 
Πελαργού.  

Συνεπώς, ο νέος αγωγός θα εκκινήσει από σημείο σύνδεσης στον υφιστάμενο 
εξωτερικό αγωγό υδροδότησης της δεξαμενής του Φιλώτα, σε θέση που θα 
προκύψει μετά από διερεύνηση ως προς την πιο ενδεδειγμένη τοπογραφική 
διαμόρφωση του νέου αγωγού και την βέλτιστη υδραυλική λύση. Η μεταφορά 
του νερού στον υφιστάμενο αγωγό γίνεται υπό πίεση και ομοίως θα μελετηθεί 
στον νέο αγωγό. Το γεγονός αυτό παρέχει πλεονεκτήματα όπως ευελιξία στην 
χάραξη, δυνατότητα εφαρμογής διαμέτρων αγωγών εμπορίου για διάφορους 
τύπους υλικών και διάφορα όρια αντοχής σε πίεση, δυνατότητα 
ελαχιστοποίησης του κόστους κατασκευής καθώς επίσης και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα για τον 
μετριασμό των υπερπιέσεων λόγω υδραυλικού πλήγματος. 

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση της μελέτης κατηγορίας 13-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - 
Αντιγόνου», προϋπολογισμού 24.800,00€, και χρηματοδότηση ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, στον κ. ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του 
Νικολάου, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 26325 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. 2020/11312/31-07-2020 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   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη 
εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου»,  
προϋπολογισμού 24.800,00€, στον κ. ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του 
Νικολάου, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 26325 του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και ΑΦΜ 138142951, Δ.Ο.Υ. 
Πτολεμαϊδας. 
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Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.    

Δ. Ο κος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος καταψήφισε το θέμα. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 204/2020 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΚΙΟΣΕ Π. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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