
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   122/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 
αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού 30.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 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, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός 
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. 

Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των παρεχόμενων 
σε αυτούς υπηρεσιών απαιτείται η σύνταξη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ», 
προϋπολογισμού 29.995,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα 
με την από 06/05/22 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνική Υπηρεσίας.  
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Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την μελέτη του αρδευτικού δικτύου 
της Τ.Κ Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου, για το οποίο ισχυουν τα κάτωθι: 

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο τροφοδοτείται κυρίως από γεωτρήσεις που 
έχουνε ανορυχθεί για τον σκοπό αυτό, αλλά και από επιφανειακά νερά που 
συγκεντρώνονται από τα ρέματα της περιοχής. Στο πλαίσιο ορθολογικής 
διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης και με απώτερο στόχο τη μείωση των αντλούμενων υπόγειων υδάτων 
για την κάλυψη των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού άρδευσης κρίνεται 
απαραίτητη η κατασκευή δεξαμενής (ταμιευτήρα) και σύνδεσής της με το 
υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Η παρέμβαση στο υφιστάμενο δίκτυο θα αφορά 
στην κάθε υδροληψία κατανάλωσης, με τον εκσυγχρονισμό της και την 
αυτοματοποίησή της, ώστε να μετράται και να ελέγχεται η ποσότητα του 
καταναλισκόμενου νερού.  

Τέλος, καθώς το αρδευτικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί κυρίως σε περιοχή όπου 
δεν έχει εκτελεσθεί αναδασμός, ενώ σήμερα η ευρύτερη περιοχή είναι υπό 
αναδασμό, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού / ανακαίνισης θα εξεταστεί και 
κατά πόσο απαιτείται η αντικατάσταση τμημάτων σωλήνων, που 
αποδεδειγμένα αποτελούν μόνιμα σημεία διαρροών, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η λειτουργία του, καθώς επίσης και να προπαρασκευαστεί η 
υποδομή για μελλοντική επέκταση του δικτύου. Συνεπώς, θα απαιτηθεί η 
εγκατάσταση αυτοματισμού τηλεεποπτείας της συνολικής εγκατάστασης, σε 
συνδυασμό με την παρακολούθηση / προγραμματισμό των αρδεύσεων.  

Όλα τα παραδοτέα τεύχη και σχέδια θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού 
29.995,60€, και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, 
στην κα. ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγωνια του Ιωάννη (ΑΦΜ 119891201), Αγρονόμο-
Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 21604 του 
Υπουργείου Υποδομών & 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), 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. πρωτ. 2022/7967/09-05-2022 Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε 

με α/α 724 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας 

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 «Μελέτη αρδευτικού 
δικτύου Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού 29.995,60€, στην κα. 
ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγωνια του Ιωάννη (ΑΦΜ 119891201), Αγρονόμο-
Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 21604 του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 

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 122/2022 
     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.  
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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