
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 31/2018 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 5/2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την 
υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου 
Παντελεήμονα». 

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
13:00 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 

Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του Ν.3852/2010, στο 
γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7103/17-
05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 

(7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
3. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                         

4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
6. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

7. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 17/05/2018 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Στις 04-04-2018 ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης 

για την υλοποίηση του έργου ΄΄Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου 

Παντελεήμονα΄΄. Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα.  

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού του 

Αγίου Παντελεήμονα και ανέρχεται σε συνολικό μήκος αγωγών 24.730m  εντός 

των εγκεκριμένων ορίων του λόγω  οικισμού. 

Γίνεται ο χωρισμός του δικτύου σε δύο υψομετρικές ζώνες υψηλή (Υ) και 

χαμηλή (X) αφού η υψομετρική διαφορά μεταξύ της δεξαμενής και του 

κατώτατου σημείου του οικισμού είναι περίπου ίση με 104,0m. Με τον 

προτεινόμενο χωρισμό του δικτύου πέραν από τον περιορισμό των μέγιστων 
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πιέσεων θα επιτευχθεί και η καλύτερη διαχείριση κατά τη φάση της λειτουργίας 

του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου. Οι δύο ζώνες του 

δικτύου θα είναι λειτουργικά εξαρτημένες και θα τροφοδοτούνται σε σειρά 

μέσω μειωτή πίεσης.  

Προβλέπονται δέκα τρεις εκκενωτικές διατάξεις που θα τοποθετηθούν στους 

κόμβους Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7-Ε8-Ε9-Ε10-Ε11-Ε12 ΚΑΙ Ε13 οι οποίες θα 

τοποθετηθούν εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο προτεινόμενο 

δίκτυο της υψηλής ζώνης προβλέπεται και μια διάταξη εξαερισμού στο κόμβο 

Κ7. 

Το σύνολο του υπό μελέτη έργο θα κατασκευαστεί στην Τοπική Κοινότητα 

Αγίου Παντελεήμονα, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του ομώνυμου 

Δήμου, που μαζί με τους Δήμους Πρεσπών και Φλώρινας σχηματίζουν το 

Νομό Φλώρινας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων 

Έργων και αφορά στην ύδρευση του οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα. 

Με το υπ’ αριθμ. 7091/17-05-2018 έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία ΄΄ΕΛΤΕΡΓΑ 

Α.Ε΄΄, μας υπέβαλε σχετικό αίτημα για ρυθμίσεις της κυκλοφορίας εντός του 

ορίου του οικισμού κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου.  

Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών θα τύχουν εφαρμογής η νομοθεσία 

που ισχύει σχετικά με τη σήμανση των οδών κατά την υλοποίηση εργασιών 

(ΟΜΟΕ ΦΕΚ 946/09-07-03), καθώς επίσης και τα άρθρα 9, 44 και 47 του 

Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999). Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 4.8) να παίρνει τα επιβαλλόμενα  για 

κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

Για να ικανοποιηθεί λοιπόν η απαίτηση της πρόληψης ατυχημάτων και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, των διερχομένων οχημάτων και των πεζών 

έπρεπε να χορηγηθεί η θετική έγκρισή της επιτροπής για λήψη των αναγκαίων 

μέτρων σήμανσης και εκτροπής της κυκλοφορίας ή του πλήρους αποκλεισμού 

της κυκλοφορίας σε τμήματα που δεν είναι δυνατή η εκτροπή με ταυτόχρονη 

διευθέτηση της κυκλοφορίας από παρακαμπτήρια διαδρομή. 

Η παραπάνω τυχόν έγκριση να ισχύει για όλη της φάση υλοποίησης του έργου 

δηλαδή από σήμερα έως και την ημερομηνία περαίωσης του έργου (03-04-

2020) και τις τυχόν παρατάσεις του. 

Καλείτε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής να αποφασίσει σχετικά, σε ότι αφορά τη 

λήψη μέτρων σήμανσης και διευθέτησης της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Αγίου 

Παντελεήμονα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ΄΄Εσωτερικό δίκτυο 

ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα ΄΄ από την ημερομηνία λήψης της σχετικής 

απόφασης έως και την περαίωση των εργασιών (03-04-2020) και τις τυχόν 

παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε η Επιτροπή να χορηγήσει την έγκριση για τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων σήμανσης και εκτροπής της κυκλοφορίας ή του 

πλήρους αποκλεισμού της κυκλοφορίας σε τμήματα που δεν είναι δυνατή η 

εκτροπή με ταυτόχρονη διευθέτηση της κυκλοφορίας από παρακαμπτήρια 

διαδρομή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της: 
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1. Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης»   

2. Την από 17/05/2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αμυνταίου 

3. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Χορηγεί την θετική έγκριση για λήψη των αναγκαίων μέτρων σήμανσης 

και εκτροπής της κυκλοφορίας ή του πλήρους αποκλεισμού της 
κυκλοφορίας σε τμήματα που δεν είναι δυνατή η εκτροπή με ταυτόχρονη 
διευθέτηση της κυκλοφορίας από παρακαμπτήρια διαδρομή. Η ανωτέρω 

έγκριση θα ισχύει για όλη τη φάση υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», δηλαδή από 

σήμερα έως και τη ημερομηνία περαίωσης του έργου (03-04-2020) και τις 
τυχόν παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου. 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση με το σχετικό φάκελο στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Αμυνταίου, για την τελική έγκριση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2018 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Β. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 
                                                                                                 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Σ. 
                                                                                                 5. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 
                                                                                                 6. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
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