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ΑΔΑ: Ω31ΣΩΨΛ-ΗΥΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις –
Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε.
Αετού», προϋπολογισμού 7.100,00€.
Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 13:30 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. 4518/21-03-2019 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 Κων/νος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
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.
Το έργο με τίτλο "Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και
κατασκευών νέων παροχών Δ.Ε. Αετού", προϋπολογισμού 7.100,00€ και
χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος
Οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 25.7326.034 και περιλαμβάνει:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1

Περίληψη του αντικειμένου του έργου

1.1.1

Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις που έχουν προκύψει οι σχετικές ανάγκες,
εντός της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός:
 της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου,
 της Τ.Κ. Βαλτονέρων.
Οι θέσεις εκτέλεσης του έργου προέκυψαν από παρατηρήσεις της υπηρεσίας και
αιτήσεις πολιτών, με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν σε
συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Αετού του Δήμου
Αμυνταίου.
1.1.2

Το Έργο προς Υλοποίηση

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι
κάτωθι:
1. κατασκευή δικτύου παράκαμψης δεξαμενής στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου,
2. αντικατάσταση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης σε τμήμα
δικτύου πλησίον του υδατόπυργου της Τ.Κ. Βαλτονέρων.
1.2

Αναλυτική περιγραφή του έργου

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ως εξής:
Όπως ακριβώς αναλύονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν την
παρούσα μελέτη και στην §1.1.2. της τρέχουσας τεχνικής περιγραφής.
Πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε 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
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 καθαιρέσεις και 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 η ακριβής όδευση
εγκατάστασης 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.
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Η εγκατάσταση των αγωγών εντός του σκάμματος θα πραγματοποιείται αφότου έχει
προηγηθεί η διάστρωση άμμου κατάλληλης διαβάθμισης σε στρώση προβλεπόμενου
πάχους. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα πραγματοποιείται με άμμο, τοποθετώντας
στο άνω μέρος αυτής το πλαστικό πλέγμα σήμανσης υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. κι
έπειτα θα πραγματοποιείται επανεπίχωση με προϊόντα εκσκαφής, ως επακριβώς
διευκρινίζεται στις προμετρήσεις της μελέτης.
Για το σύνολο των υλικών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο έργο, θα
προσκομιστούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ποιότητά
τους (ISO9001, CE / DoC / DoP , πιστοποιητικό καταλληλόλητας για δίκτυα πόσιμου
νερού, πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιμών για τα χυτοσιδηρά υλικά).
Τα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων, που δεν θα χρησιμοποιηθούν για
επανεπίχωση ορυγμάτων, θα απομακρύνονται σε κατάλληλη αδειοδοτημένη
εγκατάσταση Α.Ε.Κ.Κ..
Τέλος σε όσα σημεία έχει γίνει καταστροφή υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα ή στρώσης
κυκλοφορίας από σκυρόδεμα, θα γίνει ανακατασκευή τους.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις –
Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευών νέων παροχών Δ.Ε.
Αετού", προϋπολογισμού 7.100,00€ στον ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Εμμανουήλ του
Χρήστου, με αριθμό Μητρώου 170/2004 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας και Α.Φ.Μ.
047343720.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύουν
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 αριθ. πρωτ. 2019/4391/19-3-2019 Α.Α.Υ.
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών
δικτύων και κατασκευών νέων παροχών Δ.Ε. Αετού", προϋπολογισμού
7.100,00€ και Κ.Α.Ε. 25.7326.034, στον ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Εμμανουήλ του
Χρήστου, με αριθμό Μητρώου 170/2004 του Σ.Δ.Ε. ΠΕ Φλώρινας και Α.Φ.Μ.
047343720.
Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019.
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 76/2019
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

