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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 154/2020 

Θέμα: Έγκριση τεχνικού αντικειμένου μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου», για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 
πρόσκλησης 124 της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία».  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:30, 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 13624/10-09-2020 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 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Κιοσές Παναγιώτης 
Γεώργου Τρύφων Τσαχειρίδης Σπύρος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Κύρκου Κυριάκος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Αβραμίδης Ιωάννης 
Μπερμπερίδης Πέτρος Ιωάννου Χρήστος 
Τόμου Πέτρος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Δεμερτζίδης Στυλιανός Κρητικού Διαμαντούλα 
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Γυρίκη Ελένη  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος   
  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων. 
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Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Σαργιαννίδης Παύλος. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία 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 των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση  του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου και έχει 
ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη  

1. Την Πρόσκληση 124 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(απ2029/30.9.2020 ΑΔΑ:ΨΞΡΧ7ΛΨ-ΟΟ3) για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’, Άξονας Προτεραιότητας : 
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων, με τίτλο : Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείριση 
πλημμυρικών φαινομένων-Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων εκτάκτων αναγκών 

2. Την ανάγκη προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έντονων 
καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, 

3. Την υπ’ αριθ. 215/8.9.2020 της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου με τίτλο 
‘Υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Προμήθεια 
πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου»’. 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης προμήθειας που 
περιλαμβάνουν: 

Τεχνική Περιγραφή 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας 
Φύλλο Συμμόρφωσης Ειδών 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Η πρόταση αφορά στην προμήθεια εντελώς καινούργιου πολυμηχανήματος τύπου 
Unimog, εξοπλισμένου με λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και βραχίονα με 
κεφαλή χλοοκοπτικού και κεφαλή κλαδεμάτων,  για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Αμυνταίου.   

Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο και ευέλικτο, με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς, 
ώστε να μπορεί να κινείται άνετα σε περιοχές προβληματικές από άποψη εδάφους 
και σε περιοχές με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 

Το μηχάνημα χαρακτηρίζεται ως Μηχάνημα Έργου.  Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό 
διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των ειδών προς προμήθεια, ανέρχεται στις 
372.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική 
Μελέτη.» 

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. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 215/2020 απόφαση Ο.Ε. 

 Την από 10/09/2020 εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το τεχνικό αντικείμενο μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου», για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 
124 της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία».  

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των ειδών προς προμήθεια ανέρχεται στις 
372.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική 
Μελέτη. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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