
 

 

 

 

 

Θέμα: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης 

ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα", με 

ΚΑ:63.7412.002. 

Απόφασης: 108 /2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10047/09-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

Μπάντης Ιορδάνης   Νάτσης Ιωάννης 

Γεώργου Τρύφων  Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη 

Θωμαϊδης Χρήστος 

Πρόεδρος 
 Αβραμίδης Ιωάννης 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης   

Τσαχειρίδης Σπύρος   

Κύρκου Κυριάκος   

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Πέγιου Ιωάννης   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Κρητικού Διαμαντούλα   

Σονιάδου Σωτηρία   

Κυριάκος Ελευθεριάδης   

   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λεχόβου κ. Στεφανίδης 

Ευάγγελος, Αγίου Παντελεήμονα Πηλείδης Ιωάννης, Ξινού Νερού Γκιόζης 

Δημήτριος 

 

Παρών στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της κοινότητας Ασπρογείων κ. Σταυρίδη 

Βασίλειο .  

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 

ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρύφων Γεώργου. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο 

οποίος έδωσε το λόγο στον κ. Κοντίνη Νικόλαο προϊσταμένου του τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ο οποίος είπε τα εξής: Την 

εγγραφή στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 63.7412.002 της μελέτης με τίτλο 

«Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, από 

επιφανειακά υδάτινα σώματα», και χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

 

Την υπ’ αριθ. 46/13.5.2020 (ΑΔΑ:60ΦΜΩΨΛ-17Δ) Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Αμυνταίου περί Έγκρισης αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της 

μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση γίνεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα 

με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016. 

 

Την υπ’ αριθ. 111/27.05.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου για την 

κατακύρωση ανάθεσης της μελέτης στην εταιρεία ΥΕΤΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία 

Μελετων, Ερευνών & Συμβούλων με διακριτικό τίτλο «ΥΕΤΟΣ ΑΕ». 

 

Την από 09/06/2020 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της 

προαναφερόμενης μελετητικής εταιρείας, με αντικείμενο την εκπόνηση της 

επικαιροποίησης της μελέτης και την ολοκλήρωσή της έως 30/06/2020, 

 

Την παράδοση της μελέτης εμπρόθεσμα στις 29/06/2020 και τον έλεγχό της από την 

επίβλεψη όσο αφορά τα απαιτούμενα στοιχεία της σύμφωνα με την σύμβαση. 

 

Το παραδοτέο της μελέτης είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και 

κανονισμούς, για να επιτευχθεί η ωριμότητα για την ένταξη του έργου στα πλαίσια 

της πρόσκλησης 113, απ1372/28.4.2020 της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.   

 

Στην επικαιροποίηση της μελέτης περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση συστήματος 

αυτοματισμών, με το οποίο θα επιτευχθεί η τηλεδιαχείριση του δικτύου από κεντρικό 

σύστημα ελέγχου.  Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης, κατάλληλες 

αλλαγές στα σχέδια της μελέτης, ώστε να είναι σύμφωνη με τις νέες ΕΤΕΠ και τον 

ισχύοντα κανονισμό σκυροδέματος, καθώς και προσθήκη νέων σχεδίων, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο.   

 

Επιπλέον στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται ενημέρωση-τροποποίηση των 

αναλυτικών προμετρήσεων, ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του έργου της 

απαιτούμενης δαπάνης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, σύνταξη νέων τευχών 

δημοπράτησης καθώς και νέας μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ και νέος προϋπολογισμός που θα 



περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση της κατασκευής νέων εσωτερικών δικτύων πέντε 

(5) οικισμών Νυμφαίου, Λεχόβου, Λιμνοχωρίου, Αντιγόνου και Μανιακίου. 

 

Ειδικότερα στη μελέτη περιλαμβάνονται :  

α) Σύνταξη νέου τεύχους αναλυτικών προμετρήσεων,  

β) Σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης ήτοι : Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

Χρονοδιάγραμμα, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

γ) Σύνταξη νέας μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ,  

δ) Επικαιροποίηση υφιστάμενων σχεδίων. 

Όλα τα ανωτέρω σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την παραλαβή της εν λόγω μελέτης.   

Σημειώνεται πως ο ανάδοχος, έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

ενώ η παράδοση της μελέτης έγινε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο της σύμβασης.   

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης 

ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα".   

Σημειώνεται πως ο ανάδοχος, έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

ενώ η παράδοση της μελέτης έγινε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο της σύμβασης.   

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 



  

 

 

 

 


