
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   313/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων 
ΔΕ Φιλώτα», σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου 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. 18127/21-10-2022 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 επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 20/09/2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Αφορά την έγκριση της Τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή 
Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα». 

Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016 ως ισχύουν, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που 
δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. 

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2020 και η 
έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής Αμυνταίου στις 10/06/2020, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης 
του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 
52,10%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, 
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 97537/14-08-2020. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05/11/2020 για το ποσό του 4.900.490,34€, με 
ημερομηνία περαίωσης στις 31/12/2022. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι παρακάτω απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες 
κρίνουν αναγκαία την τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου : 

Αιτία 1η : Επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Βεγόρας 

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στην Τ.Κ. Βεγόρας προβλέπεται η σύνδεση του 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε υφιστάμενο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, σε 
υφιστάμενο φρεάτιο επίσκεψης ακαθάρτων που υπάρχει πλησίον του τελικού 
φρεατίου του νέου δικτύου αποχέτευσης. 

Με την πάροδο όμως των χρόνων και λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης, αυτό παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του, 
καθώς λόγω της διέλευσης του εντός αγροτεμαχίων υπάρχουν καθιζήσεις και 
διαρροές, με αποτέλεσμα να έχει πληρωθεί ο αγωγός αποχέτευσης με λύματα και 
χώματα και να μη λειτουργεί σωστά. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατή η 
παροχέτευση των λυμάτων στο νέο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που 
κατασκευάζεται, στα πλαίσια υλοποίησης της συνολικής πράξης.  

Επομένως απαιτείται και προτείνεται η επέκταση του νέου εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης συνολικού μήκους 500,0 μέτρων περίπου. και η σύνδεση του με το νέο 
εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται στα πλαίσια της ίδιας πράξης. Η 
επέκταση καθίσταται αναγκαία κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, αφού οι συμπληρωματικές εργασίες δεν 
μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι 
απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν 
μεταβάλλουν τη συνολική του φύση, δεν τροποποιούν το βασικό ΄΄σχέδιο΄΄ του και 
είναι προς την κατεύθυνση της ασφάλειας του.» 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν 
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 125/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2020 σύμβαση του έργου. 
5. Την από 20/09/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος  
6. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης και της σύμβασης του έργου 
«Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων αποχέτευσης τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. 
Φιλώτα», σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει. 

Β. Εγκρίνει την επέκταση του νέου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης κατά 
συνολικού μήκους πεντακοσίων (500,00) μέτρων περίπου, και τη σύνδεση 
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του με το νέο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται στα πλαίσια 
της ίδιας πράξης 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 313/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
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