
 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 

«Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου του Δήμου 

Αμυνταίου». 

  

Αριθ. Απόφασης: 74/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου 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 8819/17-06-2020 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 22 μέλη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Αντιγονείας κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Μανιακίου κ. 

Τσιβελεϊδης Γεώργιος,  Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο,Κέλλης κ. Τάσκα 

Αθανάσιο,Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λιμνοχωρίου κ. Ταμήλια Αλέξανδρο, 

Λεβαίας κ. Παραστατίδη Στυλιανό και Φιλώτα κ. Μωϋσάκη Σπύρο. 

Παρών στην συνεδρίαση οι πρόεδροι των κοινότητων Ασπρογείων κ. Σταυρίδης 

Βασίλειος και Φαραγγίου κ. Κουντουραζής Αλέξανδρος.  

 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αβραμίδης Ιωάννης. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. 

Δεμερτζίδης Στυλιανός. 

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

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα  της 

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

οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας 

ως εξής: Την εγγραφή στον προϋπολογισμό, με Κ.Α. 25.7412.055 της μελέτης με 

τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών Μανιακίου και Αντιγόνου του Δήμου 

Αμυνταίου»,  

με την υπ’ αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ:ΨΣ66ΩΨΛ-ΩΡ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αμυνταίου, 

Την από 04.03.2020 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου για 

την αδυναμίας εκπόνησης της μελέτης από την Υπηρεσία, 

 

Το φυσικό αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης αφορά στην τοπογραφική 

αποτύπωση και υψομετρική ενημέρωση των τοπικών οδών των οικισμών Μανιακίου 

και Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο 

τοπογραφικό υπόβαθρο προς χρήση για την υλοποίηση των έργων ύδρευσης από τις 

αντίστοιχες μελέτες για τους δύο οικισμούς.  Θα αποτυπωθούν όλοι οι δρόμοι του 

οικισμού, βάση των υφιστάμενων σχεδίων διανομής, με όλα τα φυσικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά που υπάρχουν σ’ αυτούς, καθώς και οι υφιστάμενες δεξαμενές 

τροφοδοσίας ύδρευσης των οικισμών.  Η τοπογραφική απόδοση θα συνταχθεί σε 

σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.  Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη χρήση 

υφιστάμενων τριγωνομετρικών σημείων, από τα οποία θα γίνει η εξάρτηση της 

αποτύπωσης στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.  Όλα τα απαιτούμενα 

διαγράμματα και αποτυπώσεις θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή (δύο σειρές 

αντιγράφων) και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο autocad). 

 

Η παραπάνω μελέτη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου  και έχει 

ενταχθεί και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και συγκεκριμένα 

Άξονας Προτεραιότητας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 1.2 : Ύδρευση-Αποχέτευση-Διαχείριση Ομβρίων 

Γενικός Στόχος 1.2.1 : Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ύδρευσης 

Ειδικός Στόχος 1.2.1.5 : Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για 

την εξασφάλιση της επάρκειας νερού. 

 

Ο Δήμος Αμυνταίου αντιμετωπίζοντας την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων και την 

ανάγκη εξασφάλισης υδροδότησης για όλες τις τοπικές κοινότητες, καταβάλλει 



έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των υδροδοτικών θεμάτων 

για όλους τους οικισμούς του Δήμου.  Για τον σκοπό αυτό κρίνεται εξαιρετικά 

επείγουσα η εκπόνηση της επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης που θα 

προτείνει εφικτές και ικανές λύσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά και 

κατασκευαστικών λύσεων σε τεχνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και διευθέτηση 

της απαίτησης ύδρευσης σε ώρες αιχμής.  Η αντιμετώπιση των ζητημάτων ύδρευσης, 

στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα για την βελτίωση 

της ζωής των κατοίκων της πόλης, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μια 

και έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση της παραπάνω μελέτης. 

 

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι ανάθεσης είναι σύμφωνα με το άρθρο 327 Συνοπτικός 

Διαγωνισμός ή σύμφωνα με το άρθρο 328 Απευθείας Ανάθεση, του Ν. 4412/16. 

Η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 €, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

Προτείνεται 

 

Η έγκριση του αντικειμένου της μελέτης και η προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την εκπόνησή της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 328 Ν. 

4412/16. 

 

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την έγκριση του αντικειμένου της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμών 

Μανιακίου και Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου» και την προσφυγή στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνησή της, βάσει των οριζόμενων στο 

άρθρο 328 Ν. 4412/16. 

  Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης  κ.κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος δήλωσαν 

λευκό σύμφωνα  με την θέσεις που διατύπωσε οι οποίες καταγράφονται στα επίσημα 

αναλυτικά πρακτικά. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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