
 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εξωτερικού 

δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου", προϋπολογισμού 24.800€. 

 Αριθ. Απόφασης: 78/2020 

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. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 

ΘωμαϊδηςΧρήστος Πρόεδρος  Κύρκου Κυριάκος 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης  Κρητικού Διαμαντούλα 

Τσαχειρίδης Σπύρος  Σονιάδου Σωτηρία 

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Αβραμίδης Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Νάτσης Ιωάννης   

Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη   

Πέγιου Ιωάννης   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Ελευθεριάδης Κυριάκος   

   

   

   

   

               
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 9ο 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: Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών απαιτείται η σύνταξη της μελέτης με τίτλο 

«Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου», 

προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με την από 

07/05/2020 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνική Υπηρεσίας. 

 

Το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αφορά στην κατασκευή νέου εξωτερικού 

υδραγωγείου τροφοδοσίας της Τοπικής Κοινότητας Αντιγόνου της Δημοτικής 

Ενότητας Φιλώτα, Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Σκοπός 

του νέου αγωγού είναι η αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων επάρκειας 

ύδατος που παρουσιάζονται στην Τοπική Κοινότητα του Αντιγόνου. Σήμερα ο 

οικισμός του Αντιγόνου υδροδοτείται από μια δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται από 

ανεπαρκή ποσότητα νερού. Για το λόγο αυτό θα μελετηθεί η τροφοδοσία της 

δεξαμενής της Τ.Κ. Αντιγόνου από την δεξαμενή της Τ.Κ. Κομνηνών, η οποία ήδη 

τροφοδοτεί την δεξαμενή της Τ.Κ. Φιλώτα που υδροδοτεί το Φιλώτα και την Λεβαία 

(Λακκιά). Η χάραξη του υφιστάμενου εξωτερικού αγωγού υδροδότησης του Φιλώτα 

διέρχεται από θέσεις κατάλληλες για την σύνδεση του νέου αγωγού, ενώ ο 

σχεδιασμός του ήδη προβλέπει την υδροδότηση του εσωτερικού υδραγωγείου της 

Τ.Κ. Πελαργού.  

Συνεπώς, ο νέος αγωγός θα εκκινήσει από σημείο σύνδεσης στον υφιστάμενο 

εξωτερικό αγωγό υδροδότησης της δεξαμενής του Φιλώτα, σε θέση που θα προκύψει 

μετά από διερεύνηση ως προς την πιο ενδεδειγμένη τοπογραφική διαμόρφωση του 

νέου αγωγού και την βέλτιστη υδραυλική λύση. Η μεταφορά του νερού στον 

υφιστάμενο αγωγό γίνεται υπό πίεση και ομοίως θα μελετηθεί στον νέο αγωγό. Το 

γεγονός αυτό παρέχει πλεονεκτήματα όπως ευελιξία στην χάραξη, δυνατότητα 

εφαρμογής διαμέτρων αγωγών εμπορίου για διάφορους τύπους υλικών και διάφορα 

όρια αντοχής σε πίεση, δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους κατασκευής καθώς 

επίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα 

για τον μετριασμό των υπερπιέσεων λόγω υδραυλικού πλήγματος. 

 

 

 



 

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 έγκριση του αντικειμένου της  μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εξωτερικού 

δικτύου τροφοδοσίας Πελαργού - Αντιγόνου", προϋπολογισμού 24.800€. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


