
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   317/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου στην πρόσκληση ΑΤ01 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της δράσης με τίτλο «Υποδομές 
Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» και έγκριση μελετών και τευχών 
δημοπράτησης. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
18437/10-12-2020 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 επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπ’ όψη: 

Την ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό AT01 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της δράσης 
με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» 

ΑΔΑ: 6Γ8ΒΩΨΛ-ΟΞΛ



Α. Προτείνεται η υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης 
Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 6.457.880,00€ η οποία 
συμπεριλαμβάνει δύο  υποέργα και συγκεκριμένα: 

Υποέργο 1 με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» με 
προϋπολογισμό 460.000,00€  

Με αντικείμενο την αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου της Τ.Κ. 
Κέλλης προς τις πηγές υδροδότησης του οικισμού συνολικού μήκους 1.800,00 
μέτρων 

Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με 
σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης του 
Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό  5.997.880,00€ 

Με αντικείμενο ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου διαχείρισης υδατικού 
ισοζυγίου και ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου νερού στο 
υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς και διανομής του, ενώ παράλληλα θα συμβάλει 
στην μείωση των λειτουργικών του εξόδων και στην ορθολογική διαχείριση του 
δικτύου μέσω της μείωσης του μη τιμολογούμενου ύδατος που θα προκύψει 
από τη μείωση των εμφανών και των αφανών διαρροών. Το ενιαίο σύστημα θα 
περιλαμβάνει τους σταθμούς εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας, τη μέτρηση και 
ενεργή διαχείριση στις κεφαλές του δικτύου σε όλες τις δημοτικές ενότητες του 
Δήμου Αμυνταίου καθώς και τις μετρήσεις σε επίπεδο καταναλωτών στις 
απολήξεις και σε κρίσιμα σημεία των εσωτερικών δικτύων. 

Β. Προτείνεται η έγκριση των μελετών και τευχών δημοπράτησης των δυο 
υποέργων.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού 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 10/11/2020 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. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης ΑΤ01 για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: 
«Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης». 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης πράξης του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο: 
«Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου». 

Η πρόταση συμπεριλαμβάνει δύο υποέργα: το Υποέργο 1 με τίτλο 
«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», και το Υποέργο 
2 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με 
σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης του 
Δήμου Αμυνταίου».  

Γ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
6.457.880,00€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (460.000,00€ για το Υποέργο 
1 και 5.997.880,00€ για το Υποέργο 2). 
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Δ. Το ανωτέρω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 
Αμυνταίου, στον άξονα προτεραιότητας 1- Φυσικό Περιβάλλον & Ποιότητα 
Ζωής, Μέτρο 1.2 - Ύδρευση-Αποχέτευση-Διαχείριση Ομβρίων, Γενικός Στόχος 
1.2.1 - Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ύδρευσης, Ειδικός Στόχος 1.2.1.1 
- Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα 
ύδρευσης. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 317/2020 
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. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.     

ΑΔΑ: 6Γ8ΒΩΨΛ-ΟΞΛ
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