
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   241/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις 
δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού και 
Κοινοτήτων», προϋπολογισμού 7.200,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή 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. 14065/18-09-2020 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο 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 «Επισκευές – συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και 
αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων», προϋπολογισμού 
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7.200,00€ έχει  ενταχθεί  στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου 
Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2020 με  Κ.Α. 25.7336.048.  

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και 
ομβρίων των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αετού και στις Κοινότητες Βαρικού και 
Λεχόβου των αντίστοιχων Δ.Ε.. Συγκεκριμένα εκτελεστούν εργασίες ως εξής: 

 Κοινότητα Λεχόβου:  

Επισκευή σωληνωτού αγωγού ομβρίων στην οδό προς τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις περιοχής Αγίας Ειρήνης, με εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση 
νέου σωληνωτού, εγκιβωτισμός αυτού, κατασκευή πτερυγότοιχων ανάντη 
και κατάντη της οδού, επανεπίχωση του ορύγματος και επαναφορά της 
οδού στη πρότερη κατάσταση.  

Επισκευή του δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό του πρώην Ο.Ε.Κ. με 
καθαίρεση των υφιστάμενων κυβόλιθων και του σκυροδέματος 
κοιτόστρωσης της οδού, την εκσκαφή ορύγματος για την αντικατάσταση 
του υφιστάμενου αγωγού με νέο διατομής DN200 σειράς 41 PVC, 
αντικατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών με αγωγό διατομής 
DN160 σειράς 41 PVC, επίχωση ορύγματος, κατασκευή κοιτόστρωσης επί 
της επιφάνειας του ορύγματος και επανατοποθέτηση των κυβολίθων.  

 Κοινότητα Βαρικού: Επισκευή δικτύου ομβρίων σε δημοτική οδό με 
ταυτόχρονη επισκευή σχαρών και υφιστάμενου πλακόστρωτου.  

 Κοινότητα Ασπρογείων: Επισκευή δικτύου σκυρόδετων τσιμενταυλάκων με 
καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, τοποθέτηση αγωγού, σκυροδέτηση και τοπικό 
καθαρισμό τους. 

 Κοινότητες Σκλήθρου – Λιμνοχωρίου – Αναργύρων: Επισκευή δικτύου 
ακαθάρτων και ομβρίων, με επισκευές και καθαρισμό των υφιστάμενων 
φρεατίων για την αποφυγή πλημυρικών φαινομένων.  

Τα προϊόντα καθαιρέσεων που δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν θα 
απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τον 
Δήμο Αμυνταίου. Σχετικά με τα προϊόντα καθαιρέσεων θα ακολουθούνται 
πιστά οι επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ανακύκλωση των 
Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται στις τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εφτά 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές – 
συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. 
Αετού και Κοινοτήτων»,  προϋπολογισμού 7.200,00€, στον ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
Εμμανουήλ του Χρήστου (ΑΦΜ 047343720), με αριθμό Μητρώου 170/2004 
του Σ.Δ.Ε. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 

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) 
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3. Την αριθ. πρωτ. 2020/14129/18-09-2020 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 του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις δικτύων 
αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων»,  
προϋπολογισμού 7.200,00€, στον ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Εμμανουήλ του Χρήστου 
(ΑΦΜ 047343720),  με αριθμό Μητρώου 170/2004 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από  Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ. 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.     

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 241/2020 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

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