
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   277/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 26/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)-
Δικαιούχος Δήμος Αμυνταίου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 έως 11:00, 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, με επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 16897/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της 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. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. 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 της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Προτείνεται η υποβολή πρότασης του έργου  με τίτλο: «Υποδομές οδοποιίας για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)-
Δικαιούχος Δήμος Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 105.000,00 €. 

Επισημαίνεται, ότι το έργο με τίτλο «Υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)» είναι συνολικού 
προϋπολογισμού 700.000,00 €, εκ των οποίων η αναλογούσα συμμετοχή της 
Π.Ε. Φλώρινας είναι 595.000,00 € (85%) και του Δήμου Αμυνταίου είναι 
105.000,00 € (15%). Η υλοποίησή του θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας. 
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Το έργο αφορά σε υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην 
Π.Ε. Φλώρινας και χωροθετείται εντός των αγροκτημάτων των οικισμών του Δήμου 
Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας. 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής - συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε 
τμήματα  υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, λόγω έντονων φθορών που 
διαπιστώθηκαν (καθιζήσεις, ρηγματώσεις,  λακκούβες κ.λ.π.). 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

2.1 Εργασίες Χωματουργικές 

α. Γενικές εκσκαφές-διαμόρφωση του εδάφους με την απόθεση των υλικών σε 
κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και καθ΄ 
υπόδειξη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Το βάθος των εκσκαφών θα είναι περίπου 
0,30μ. 

β. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, πλησίον του οδοστρώματος 
σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, για την ομαλή απορροή των 
όμβριων υδάτων των οδών.  

γ. Καθαρισμός και μόρφωση των υφιστάμενων τάφρων των ανωτέρω οδών, σε σημεία 
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

2.2 Εργασίες Τεχνικών Έργων 

α. Εκσκαφή - τοποθέτηση αγωγών από σκληρό PVC SDR41 και εγκιβωτισμός αυτών 
με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με ελαφρύ οπλισμό κατηγορίας Β500C. 

2.3 Εργασίες Οδοστρωσίας 

α. Θα κατασκευαστούν μία ή δύο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά). 

β. Θα κατασκευαστούν μία ή δυο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 (Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά). 

2.4 Εργασίες Ασφαλτικών 

α. Ασφαλτική προεπάλειψη στα τμήματα της νέας οδοστρωσίας. 

β. Κατασκευή τάπητα από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, μεταβλητού πάχους,  
τύπου ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 ή Α.Σ.20, με χρήση κοινής ασφάλτου, κατά ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου). 

Το θέμα είναι κατεπείγον καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλέσει απώλεια 
της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.» 

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

1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την από 09/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 
Αμυνταίου 

3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 
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Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του έργου  με τίτλο: «Υποδομές οδοποιίας 
για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος 
Αμυνταίου)-Δικαιούχος Δήμος Αμυνταίου». 

Η υλοποίησή του θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και αφορά 
σε υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. 
Φλώρινας και χωροθετείται εντός των αγροκτημάτων των οικισμών του Δήμου 
Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας. 

Γ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
105.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 277/2020 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
 

 

 

ΑΔΑ: 67Ε6ΩΨΛ-Β6Μ


		2020-11-10T11:58:42+0200
	Athens




