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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 198/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού».
Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 8521/18-06-2018 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 τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Προέδρου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με βάση το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ.
67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.
Η εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.
Πελαργού", προϋπολογισμού 24.702,85€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. –
ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του
Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2018 με
Κ.Α.
25.7412.049, και περιλαμβάνει:
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το παρών αντικείμενο αφορά στην υδραυλική μελέτη του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης του οικισμού Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου. Φυσικό αντικείμενο
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της μελέτης είναι ο σχεδιασμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού, το
οποίο θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζει την
ποιότητα και ποσότητα νερού σε όλους τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς
κατοίκους του οικισμού. Ειδικότερα η υδραυλική μελέτη θα περιλαμβάνει τη
μοντελοποίηση του δικτύου για τον καθορισμό των διαστάσεών του και κατ’
επέκταση των απαιτούμενων έργων. Για τον καθορισμό της παροχής
σχεδιασμού θα ληφθούν υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής.
Μέριμνα θα δοθεί στον υπολογισμό του μελλοντικού πληθυσμού που θα
εξυπηρετηθεί από το δίκτυο ύδρευσης, συνυπολογίζοντας τις εποχιακές
μεταβολές αυτού και την κατανομή του στην έκταση της περιοχής μελέτης,
ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής λειτουργία του δικτύου για όλο το διάστημα
της ζωής του. Επίσης για την απαιτούμενη πληρότητα της μελέτης, θα
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σχέδια καθώς και τα λοιπά τεύχη που
απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
"Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού", προϋπολογισμού
24.702,85€ και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ – ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ, στην
ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγώνια του Ιωάννη, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 21604
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την απόφαση 183/2018 Ο.Ε. ψήφισης της πίστωσης.
4. Την Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου Μελέτης.
5. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού", προϋπολογισμού 24.702,85€, στην
ΣΑΡΗΚΙΑΝΟΥ Παγώνια του Ιωάννη, με αριθμό Μητρώου Μελετητών 21604
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΥΠ.ΕΣ. – ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2018
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.

