
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   139/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική 
Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου», 
προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 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. 28503/08-05-2021 (Β’ 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7618/20-
05-2021 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                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                   
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και 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. 

Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των παρεχόμενων 
σε αυτούς υπηρεσιών απαιτείται η σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική 
Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου», 
προϋπολογισμού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα 
με την από 24/05/2021 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνική Υπηρεσίας.  
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Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου 
Ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου», προϋπολογισμού 24.800,00€, 
χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. ΕΡΓΑ & ΕΠΕΝΔ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 
του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού Έτους 2021 με ΚΑ 
63.7412.003.  

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά στην κατασκευή νέου εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου του Δήμου Αμυνταίου, 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Σκοπός του νέου αγωγού είναι η 
αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων ποιότητας ύδατος και κάλυψης 
του συνόλου του οικισμού, που παρουσιάζονται στην Τοπική Κοινότητα του 
Σκλήθρου. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Σκλήθρου έχει 
κατασκευαστεί προ μερικών δεκαετιών και παρουσιάζει μεγάλες απώλειες 
νερού λόγω διαρροών που οφείλονται στην παλαιότητα του δικτύου, σε 
κατασκευαστικές ατέλειες και σε πιθανές παράνομες συνδέσεις. Για το λόγο 
αυτό θα μελετηθεί νέο εσωτερικό δίκτυο το οποίο θα πληροί όλα τα ποιοτικά 
και ποσοτικά κριτήρια ενός σύγχρονου δικτύου. 

Συνεπώς, το δίκτυο θα εκκινήσει από το φρεάτιο σύνδεσης με τον εξωτερικό 
αγωγό υδροδότησης, σε θέση που θα προκύψει μετά από διερεύνηση ως 
προς την πιο ενδεδειγμένη τοπογραφική διαμόρφωση του νέου αγωγού και 
την βέλτιστη υδραυλική λύση. Η διανομή του νερού στο νέο εσωτερικό δίκτυο 
θα γίνεται υπό πίεση. 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. Όλα τα 
παραδοτέα τεύχη και σχέδια θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας 
Σκλήθρου», προϋπολογισμού 24.800,00€, και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ. ΕΡΓΑ & ΕΠΕΝΔ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010, στην κα. 
ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγωνια του Ιωάννη (ΑΦΜ 119891201), Αγρονόμο-
Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 21604 του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Γ.Γ.Δ.Ε.. 

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. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. πρωτ. 2021/7821/24-05-2021 Α.Α.Υ. 
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη 
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου», προϋπολογισμού 
24.800,00€, στην κα. ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγωνια του Ιωάννη (ΑΦΜ 
119891201), Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό Μητρώου 
Μελετητών 21604 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
Γ.Γ.Δ.Ε.. 

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. ΕΡΓΑ & 
ΕΠΕΝΔ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010. 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.    

Δ. Οι κ.κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος και Νάτσης Ιωάννης ψήφισαν θετικά, με 
την επισήμανση ότι το ποσό ανάθεσης είναι υψηλό. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 139/2021 
     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. 
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