
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   185/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων & 
μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφελείας Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα» 
προϋπολογισμού 24.800,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, 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. 39842/26-06-2021 (Β’ 2744), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9930/29-
06-2021 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 πέντε (5) μέλη. 

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

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο 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. 

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων & μετακινήσεις δικτύων κοινής 
ωφελείας Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 24.800,00€ έχει  
ενταχθεί  στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του 
τρέχοντος Οικονομικού έτους 2021 με  Κ.Α. 25.7312.029.  
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου 

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Αγίου Παντελεήμονα του 
Δήμου Αμυνταίου. 

Θα μετατοπιστούν - επανακατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και θα 
κατασκευαστούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία θα λειτουργούν ως εκκενωτικά φρεατίων 
μείωσης πίεσης και φρεατίων εκκένωσης του υδρευτικού δικτύου, σε περιοχές εκτός 
του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού. 

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση 

Πλησίον της διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών που οδηγεί στις εργατικές 
κατοικίες της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα υπάρχει φρεάτιο μείωσης πίεσης του δικτύου 
ύδρευσης στο οποίο θα κατασκευαστεί αγωγός εκκένωσης του έτσι ώστε να 
εκκενώνει σε περίπτωση καθαρισμού του δικτύου ή σε περίπτωση διαρροής στα 
υδραυλικά εξαρτήματα που υπάρχουν εντός αυτού. Επίσης στην περιοχή αυτή θα 
επανακατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο λόγω των εργασιών 
αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης δεν λειτουργεί ομαλά. 

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ως εξής: 

Όπως ακριβώς αναλύονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν την 
παρούσα μελέτη. 

Πριν την εκτέλεση οποιονδήποτε χωματουργικών εργασιών τα διάφορα τεχνικά έργα 
και τα δίκτυα των αγωγών θα χαραχθούν επάνω στο έδαφος σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης. Ο ανάδοχος εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει κάθε σχετικό όργανο ή εργαλείο, όπως και το κατάλληλο 
έμπειρο προσωπικό για τις εργασίες χάραξης των έργων και να επιβαρυνθεί με κάθε 
σχετική δαπάνη που απαιτείται. Πριν την εκτέλεση κάθε εργασίας ο ανάδοχος 
εργολάβος θα πρέπει να προβαίνει σε αναγνώριση του εδάφους για να 
προσδιορίζονται τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσει κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Για κάθε ζημιά που θα γίνει σε εγκαταστάσεις τρίτων κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος εργολάβος. Εκτός από τα εμπόδια που 
είναι διακριτά επάνω στο έδαφος, θα πρέπει να βρεθούν αυτά που δεν είναι φανερά 
και βασικά οι διάφοροι αγωγοί κοινής ωφέλειας, με αρχή που θα γίνει από τα δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.. 

Αρχικά θα πρέπει να γίνουν οι οποιεσδήποτε εκσκαφές τάφρων απαιτούνται, με 
μηχανικά μέσα αλλά και δια του χειρός, για την εύρεση των υφιστάμενων αγωγών. 
Αφού διαπιστωθεί η ακριβής θέση των υφιστάμενων αγωγών σε συνεννόηση με τον 
επιβλέποντα μηχανικό θα καθορίζεται το ακριβές σημείο τοποθέτησης των νέων 
αγωγών και οι θέσεις κατασκευής των φρεατίων παροχών ύδρευσης. 

Στην περιοχή εκτέλεσης των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα προειδοποιητικά 
σήματα για ημέρα και νύχτα για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Στα σημεία που υπάρχει ασφαλτοτάπητας ή σκυρόδεμα θα γίνει κοπή στις 
προβλεπόμενες διαστάσεις του ορύγματος με χρήση ασφαλτοκόπτη, ενώ σε οποία 
σημεία δεν υπάρχει, η εκσκαφή των τάφρων θα πραγματοποιηθεί είτε με χρήση 
μηχανικών μέσων, είτε δια του χειρός σε σημεία που η πρόσβαση μηχανημάτων είναι 
αδύνατη ή πρέπει να αποκαλυφθούν υφιστάμενοι αγωγοί 

Τέλος σε όσα σημεία έχει γίνει καταστροφή υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα ή στρώσης 
κυκλοφορίας από σκυρόδεμα, θα γίνει ανακατασκευή τους. 
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Τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση ορυγμάτων, 
θα απομακρύνονται σε κατάλληλες θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τον Δήμο 
Αμυνταίου 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων και οκτακόσια Ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων 
& μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφελείας Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»,  
προϋπολογισμού 24.800,00€, στην εταιρεία ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 
800338639), με αριθμό ΜΕΕΠ 7415 του ΤΜ. Μ.Ε.Ε.Π. & .Η.Ε.ΕΠ.Ι.Ε. του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

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) 
3. Την αριθ. πρωτ. 2021/9989/30-06-2021 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 «Κατασκευή φρεατίων & μετακινήσεις 
δικτύων κοινής ωφελείας Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα»,  προϋπολογισμού 
24.800,00€, στην εταιρεία ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 800338639), με αριθμό 
ΜΕΕΠ 7415 του ΤΜ. Μ.Ε.Ε.Π. & .Η.Ε.ΕΠ.Ι.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών. 

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 185/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

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