
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   236/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές - 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», 
προϋπολογισμού 15.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 14621/25-08-2021 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 πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Γρομπανόπουλος Τρύφων                                 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                  
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο 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 «Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 14.999,75€ έχει  
ενταχθεί  στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του 
τρέχοντος Οικονομικού έτους 2022 με  Κ.Α. 25.7336.062.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-
αποχέτευσης στην Δημοτική Ενότητα Αετού» και το προτεινόμενο έργο αφορούν 
την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, επισκευών 
και αποκαταστάσεων βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης που θα εκτελούνται 
σποραδικά σε όλη την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αετού, με ή χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων και με ή χωρίς την συνεργασία του προσωπικού του Δήμου 
Αμυνταίου και μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας (ή προφορική σε 
έκτακτη περίπτωση). 

Από την φύση της εργολαβίας, τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο 
επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, 
όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, «νεκροί χρόνοι» ήτοι διαστήματα όπου δεν θα 
δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 
επείγουσα και άμεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Η φύση 
των εργασιών είναι τέτοια που σε μεγάλο ποσοστό του έργου δεν είναι δυνατόν να 
συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Ο 

ι επεμβάσεις αφορούν όλου του τύπου τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης εσωτερικά 
ή εξωτερικά ανεξαρτήτου υλικού & διαμέτρου, που υφίστανται και λειτουργούν στην 
Δημοτική Ενότητα Αετού. 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιοχή του έργου είναι η Δημοτική Ενότητα Αετού η οποία συνίσταται από τις εξής 
Τοπικές Κοινότητες: 

 Τοπική Κοινότητα Αγραπιδιών 

 Τοπική Κοινότητα Αετού 

 Τοπική Κοινότητα Αναργύρων 

 Τοπική Κοινότητα Ασπρογείων 

 Τοπική Κοινότητα Βαλτονέρων 

 Τοπική Κοινότητα Βαρικού 

 Τοπική Κοινότητα Λεχόβου 

 Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου  

 Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 

3. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης 
της Δημοτικής Ενότητας Αετού, το οποίο κατηγοριοποιείται ως προς τον τρόπο & τις 
συνθήκες εκτέλεσης του, σε εργασίες που καθορίζονται & περιγράφονται στα άρθρα 
του συμβατικού τιμολογίου. Με τις εργασίες αυτές αντιμετωπίζονται βλάβες σε δίκτυα 
ύδρευσης-αποχέτευσης οι οποίες εμφανίζονται ανεξαρτήτως αιτίας σε δίκτυα της 
περιοχής. 

Οι εργασίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε ενότητες ήτοι : 

(i).- Αποκατάσταση βλαβών σε σωλήνα κεντρικού δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης 

(ii).-Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων μετά από επιδιόρθωση βλάβης σε αγωγό 
κεντρικού δικτύου ή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης αποχέτευσης 

(iii).-Αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ιδιωτικής παροχής ή κατασκευή νέας παροχής 
ύδρευσης-αποχέτευσης 

(iv).-Aντικατάσταση υδρομέτρων (στασίμων ή που έχουν υποστεί βλάβη) ή 
τοποθέτηση νέων σε νέες παροχές ύδρευσης-αποχέτευσης ή μικροεπισκευές σε 
ιδιωτικές παροχές ύδρευσης. 
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Αναλυτικότερα: 

Ενότητα (i): Αποκατάσταση βλαβών σε σωλήνα κεντρικού δικτύου ύδρευσης 
αποχέτευσης. 

Οι χωματουργικές εργασίες για τις επισκευές των βλαβών στα δίκτυα 
κατηγοριοποιούνται σε δύο άρθρα και ο διαχωρισμός αυτός έχει σχέση με το βάθος 
τοποθέτησης του υφιστάμενου αγωγού & τον όγκο εκσκαφής. 

Για υφιστάμενο δίκτυο με βάθος έως 1,20μ από την στάθμη καταστρώματος της οδού 
και όγκου εκσκαφής έως 2,00 μ3, εφαρμόζεται σχετικό άρθρο, ενώ για υφιστάμενο 
δίκτυο πέρα του βάθους των 1,20μ. και έως 2,5 0μ., εφαρμόζεται αντίστοιχο σχετικό 
άρθρο. 

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους εργασίες που εκτελούνται και αναφέρονται στο 
περιγραφικό τιμολόγιο και κοστολογούνται με τις αναλύσεις τιμών δεν έχουν 
περιοριστικό χαρακτήρα ως προς τις επιμέρους ποσότητες των εργασιών, δεδομένου 
ότι οι επεμβάσεις αυτές γίνονται σε δίκτυα τα οποία δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
ήτοι υλικό σωληνώσεων, διάμετρο και βάθος εκσκαφής, υλικό οδοστρώματος και 
έχουν κατασκευασθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους, με την τεχνογνωσία & τον 
σχεδιασμό της εποχής κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό η κοστολόγηση της 
εργασίας γίνεται για τυπικό σκάμμα, η δε τιμή εφαρμογής της εφαρμόζεται σε κάθε 
περίπτωση επισκευής βλάβης ανεξαρτήτου της ποσότητας εκτέλεσης των επιμέρους 
εργασιών. 

Ο ανάδοχος επεμβαίνει με εντολή της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί ξεπερνά το δίωρο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης εάν κληθεί, σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου 
συμπεριλαμβανομένων & των αργιών, σε συνεργασία με τους υδραυλικούς της 

υπηρεσίας ή με δικό του προσωπικό. Ο τρόπος καθορίζεται κάθε φορά από την 
υπηρεσία.  

Οι υδραυλικές εργασίες εάν εκτελεστούν από τον ανάδοχο συνίστανται στην 
απομόνωση του δικτύου με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (χειρισμός δικλίδων για την 
διακοπή της υδροδότησης στην μικρότερη δυνατή περιοχή), την παραγγελία των 
υλικών σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του δήμου, την 

επισκευή της βλάβης, την δοκιμασία του δικτύου στην πίεση λειτουργίας του & την 
αποκατάσταση της υδροδότησης.  

Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών οφείλει να ενημερώνει τον επιβλέπων του 
έργου για τα στοιχεία της επέμβασης (υλικό υφιστάμενου αγωγού, διάμετρο, υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την επιδιόρθωση της βλάβης). 

Ενότητα (ii): Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων μετά από επιδιόρθωση βλάβης σε 
αγωγό κεντρικού δικτύου ή ιδιωτικής παροχής ύδρευσης αποχέτευσης. 

Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων ανάλογα με τον τύπο του υφισταμένου 
αγωγού κατασκευάζονται και αποζημιώνονται με τα αντίστοιχα συμβατικά άρθρα και 
διακρίνονται αντίστοιχα σε αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με 
ασφαλτοσκυρόδεμα, με ψυχρή άσφαλτο, με σκυρόδεμα C 16/20 και με χρήση 
τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων. 

Ενότητα (iii): Αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ιδιωτικής παροχής ή κατασκευή νέας 
παροχής ύδρευσης - αποχέτευσης. 

Οι σωληνώσεις των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης είναι διαφόρων τύπων & 
διαμέτρων και γενικά δεν υπάρχει ομοιομορφία διότι υφίστανται παλαιά & πρόσφατα 
κατασκευασμένα δίκτυα. Οι παροχές ύδρευσης & αποχέτευσης ανάλογα με τον  
κεντρικό αγωγό είναι διαφόρων τύπων & διαμέτρων. 
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Η αποκατάσταση βλάβης σε παροχή δικτύου αποχέτευσης ή η κατασκευή νέας 
γίνεται & αποζημιώνεται με τα αντίστοιχα συμβατικά άρθρα. 

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι χωματουργικές & υδραυλικές εργασίες, εκτός 
των αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων, οι οποίες γίνονται ανάλογα με τον τύπο του 
υφιστάμενου οδοστρώματος με τα συμβατικά άρθρα. 

Ως προς τις προμήθειες των υλικών, οι σωλήνες διαμέτρου D 160mm (u-PVC), τα 
υλικά κονιαμάτων, γίνονται από τον ανάδοχο του έργου.  

Οι επεμβάσεις που αφορούν αποκαταστάσεις παροχών αποχέτευσης ή κατασκευή 
νέων, αναφέρονται σε δύο περιπτώσεις ως παρακάτω: 

-Σε περίπτωση κεντρικού αγωγού από τσιμεντοσωλήνα, το βάθος του οποίου δε 
ξεπερνά το βάθος των 1,20μμ από το κατάστρωμα της οδού (συνήθως τα δίκτυα με 
τσιμεντοσωλήνα είναι τα παλαιά δίκτυα αποχέτευσης, παντορροικού τύπου, με μικρό 
σχετικά βάθος τοποθέτησης), η επισκευή γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
γίνει απόφραξη με μηχάνημα ή υφίσταται διαρροή λόγω παλαιότητας ή και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, με ανακατασκευή αυτής με νέα παροχή όπως ορίζουν τα 
συμβατικά άρθρα. Νέα παροχή σε ακίνητο που δεν αποχετεύει, γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο (συνδυαστικά οι εργασίες των άρθρων). 

-Σε περίπτωση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης από σωλήνα u-PVC, το βάθος του 
οποίου δε ξεπερνά το βάθος των 2,50μμ, (συνήθως τα δίκτυα με σωλήνωση u-PVC 
είναι νέα δίκτυα χωριστικού τύπου με βάθος τοποθέτησης πέρα του 1,50μμ), η 
επισκευή γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει απόφραξη με μηχάνημα ή 
υφίσταται διαρροή λόγω κακής κατασκευής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με 
ανακατασκευή αυτής, με νέα παροχή όπως ορίζει συμβατικό άρθρο. 

Η αποκατάσταση βλάβης σε παροχή δικτύου ύδρευσης ή κατασκευή νέας γίνεται & 
αποζημιώνεται με το συμβατικό άρθρο. 

Στις εργασίες περιμβάνονται η απομόνωση του δικτύου, οι χωματουργικές & 
υδραυλικές εργασίες , εκτός των αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων, οι οποίες 
γίνονται ανάλογα με τον τύπο του υφιστάμενου οδοστρώματος με τα συμβατικά 
άρθρα. 

Ενότητα (iv): Aντικατάσταση υδρομέτρων (στασίμων ή που έχουν υποστεί βλάβη) ή 
τοποθέτηση νέων σε νέες παροχές ύδρευσης-αποχέτευσης-μικροεπισκευές 
ιδιωτικών παροχών ύδρευσης. 

Η εργασία αυτή γίνεται είτε προγραμματισμένα με βάσει πρόγραμμα που 
παραδίδεται από την υπηρεσία (περίπτωση στάσιμων υδρομέτρων & νέων 
παροχών) και σε συνεργασία με τον καταμετρητή, είτε έκτακτα σε περιπτώσεις 
παγοπληξίας και καταστοφής (σπάσιμο του υφιστάμενου). 

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση καταγράφει τον αριθμό του παλαιού υδρομετρητή 
και την ένδειξη του, τον αριθμό του νέου υδρομετρητή που τίθεται σε αντικατάσταση 
του και την αντίστοιχη ένδειξη και μόνο μετά την παράδοση των καταγραφών & των 
παλαιών υδρομετρητών μπορεί η εργασία αυτή να πιστοποιηθεί. Ο νέος 
υδρομετρητής και τα μικρουλικά που απαιτούνται σε περίπτωση που δεν μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν τα παλαιά, παραδίδονται στον ανάδοχο από τον Δήμο. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη που 
παρουσιάζεται σε ιδιωτικές παροχές ύδρευσης σε περίπτωση διαρροής ήτοι 
αντικατάσταση σφαιρικών βανών ή διακοπτών, ρακόρ κλπ. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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 
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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 στρώσης κυκλοφορίας από σκυρόδεμα, 
θα γίνει  ανακατασκευή τους. Στα σημεία που θα γίνει καταστροφή ασφαλτοτάπητα ο 
ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε εργασίες αποκατάστασης με χρήση ασφαλτικών 
υλικών, αλλά έχει την υποχρέωση έντεχνης εκτέλεσης εργασιών και επίχωσης με 
θραυστά υλικά λατομείου κατάλληλης κοκκομετρίας ώστε να κυκλοφορούν οχήματα 
και πεζοί με ασφάλεια και  άμεσης παράδοσης στην υπηρεσία επίβλεψης εγγράφων 
στα οποία θα καταγράφεται η ακριβής θέση και οι διαστάσεις  των ασφαλτικών 
στρώσεων που πρέπει να επανακατασκευαστούν.  

Τα αδρανή υλικά που προέρχονται από καθαιρέσεις ασφαλτικών στρώσεων και 
σκυροδεμάτων θα μεταφέρονται - συγκεντρώνονται σε δημοτικό χώρο σε θέση που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία επίβλεψης, έτσι ώστε ο δήμος στη συνέχεια να 
μεριμνά για την ορθή διαχείριση αυτών. 

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 την ισχύουσα νομοθεσία και με τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές - 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού»,  
προϋπολογισμού 14.999,75€, στον ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου (ΑΦΜ 
028029353), με αριθμό Μητρώου του Σ.Δ.Ε. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 167/2004. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), ως ισχύουν 

ΑΔΑ: 6ΑΗ7ΩΨΛ-ΜΡ8



 

 

2. Το εδ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. πρωτ. 2022/13192/29-07-2022 Α.Α.Υ. και α/α 1073 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
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 
ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού»,  προϋπολογισμού 
14.999,75€, στον ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου (ΑΦΜ 028029353), με 
αριθμό Μητρώου του Σ.Δ.Ε. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 167/2004. 

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Γ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.  

    

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 236/2022 
     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. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
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