
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 14/2021 
 

Θέμα: Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Β’ 
εξάμηνο 2020). 

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 17:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική εξ αναβολής 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 και της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 8378/05-02-2021 (Β’ 454), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 2041/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

ΑΔΑ: 93Υ5ΩΨΛ-8Ο9



Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, προσήλθε στη συνεδρίαση ο δημοτικός 
σύμβουλος Ιωάννου Χρήστος. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Μπιτάκη Άνθιμο, οποίος έθεσε 
υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Οικονομικής 
Επιτροπής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως 
εξής: 

«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» 
(αρθ. 72 Ν. 3852/2020 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) 

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, 
έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό 
λειτουργίας της. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την 
πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 
παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του Δήμου. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Αμυνταίου του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 
2021, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 
ως ισχύει. 

208/22/8-9-2020 1 

Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 και 
κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης. 

149/16/13-07-2020, 181/18/28-07-2020, 

202/19/05-08-2020, 207/21/26-08-2020, 
209/22/08-09-2020, 246/24/09-10-2020, 
256/25/22-10-2020, 278/26/10-11-2020, 
288/27/27-11-2020, 305/28/14-12-2020, 
328/29/30-12-2020 

11 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου 
περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ 
τριμήνου οικονομικού έτους 2020. 

150/16/13-07-2020 1 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου 
περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ 
τριμήνου οικονομικού έτους 2020. 

247/24-09-10-2020 1 

 

ΑΔΑ: 93Υ5ΩΨΛ-8Ο9



γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, 
ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις 
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων 
Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2019 
έως 31-12-2019 

180/18/28-07-2020 1 

Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ 
152/16/13-04-2020, 153/16/13-07-2020, 
175/17/20-07-2020, 266/25/22-10-2020, 
311/28/14-12-2020, 312/28/14-12-2020 

6 

Έγκριση αποφάσεων ΔΗΚΕΑ 

154/16/13-07-2020, 183/18/28-07-2020, 
184/18/28-07-2020, 224/23/25-09-2020, 
267/25/22-10-2020, 281/26/10-11-2020, 
282/26/10-11-2020, 283/26/10-11-2020 

8 

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του 
κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ 

222/23/25-09-2020 1 

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως 
προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών 
συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 
απασχόληση στον Δήμο Αμυνταίου κατά το 
σχολικό έτος 2020-2021 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ). 

182/18/28-07-2020 1 

Έγκριση αίτησης για πρακτική άσκηση 223/23/25-09-2020, 280/26/10-11-2020 2 

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική 
αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του 
σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό 
συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες 
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής 
και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Καθορισμός όρων δημοπρασιών για 
προμήθειες/υπηρεσίες/έργα 

187/18/28-07-2020, 188/18/28-07-2020, 
252/24/09-10-2020, 295/27/27-11-2020, 
300/27/27-11-2020, 330/29/30-12-2020 

6 
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Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 
προμήθειες/έργα/υπηρεσίες 

165/16/13-07-2020, 166/16/13-07-2020, 
193/18/28-07-2020, 242/23/25-09-2020, 
243/23/25-09-2020, 257/24/09-10-2020, 
293/27/27-11-2020, 332/29/30-12-2020 

8 

Αναστολή/ Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας 
για έργα 

147/15/09-07-2020, 179/18/28-07-2020, 
206/20/12-08-2020, 303/28/14-12-2020  

4 

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για 
έργα/υπηρεσίες/προμήθειες 

162/16/13-07-2020, 163/16/13-07-2020, 
167/16/13-07-2020, 192/18/28-07-2020, 
205/20/12-08-2020, 221/22/08-09-2020, 
244/23/25-09-2020, 245/23/25-09-2020, 
289/26/10-11-2020, 287/26/10-11-2020 

10 

Καθορισμός όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για 
εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου/ακινήτου 

228/23/25-09-2020, 229/23/25-09-2020, 
230/23/25-09-2020, 231/23/25-09-2020, 
232/23/25-09-2020, 233/23/25-09-2020, 
291/27/27-11-2020, 292/27/27-11-2020 

8 

Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου/ακινήτου 

155/16/13-07-2020, 156/16/13-07-2020, 
158/16/13-07-2020, 268/25/22-10-2020, 
269/25/22-10-2020, 270/25/22-10-2020, 
271/25/22-10-2020, 272/25/22-10-2020, 
273/25/22-10-2020, 314/28/14-12-2020, 
329/29/30-12-2020  

11 

Καθορισμός όρων  διαγωνισμού δημοτικών 
κινητών πραγμάτων (ξυλεία) 

168/17/20-07-2020, 169/17/20-07-2020, 
170/17/20-07-2020, 171/17/20-07-2020, 
172/17/20-07-2020, 173/17/20-07-2020, 
174/17/20-07-2020 

7 

Έγκριση πρακτικών  διαγωνισμού δημοτικών 
κινητών πραγμάτων (ξυλεία) 

157/16/13-07-2020, 194/19/05-08-2020, 
195/19/05-08-2020, 196/19/05-08-2020, 
197/19/05-08-2020, 198/19/05-08-2020, 
199/19/05-08-2020, 200/19/05-08-2020 

8 

Ειδικές επιτροπές διεξαγωγής και αξιολόγησης 
285/26/10-11-2020, 294/27/27-11-2020, 
319/28/14-12-2020, 321/28/14-12-2020, 
322/28/14-12-2020 

5 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου σύμβασης για έργα /προμήθειες 
/υπηρεσίες 

189/18/28-07-2020, 190/18/28-07-2020, 
191/18/28-07-2020, 218/22/08-09-2020, 
219/22/08-09-2020, 220/22/08-09-2020, 
239/23/25-09-2020, 240/23/25-09-2020, 
256/24/09-10-2020, 274/25/22-10-2020, 
275/25/22-10-2020, 276/25/22-10-2020, 
284/26/10-11-2020, 290/27/27-11-2020, 
302/27/27-11-2020, 323/28/14-12-2020, 
324/28/14-12-2020, 325/28/14-12-2020, 
326/28/14-12-2020, 331/29/30-12-2020, 
333/29/30-12-2020 

21 
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Πρωτόκολλο παραλαβής 
164/16/13-07-2020, 237/23/25-09-2020, 
238/23/25-09-2020, 255/24/09-10-2020 

4 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και 
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Έγκριση εκτέλεσης έργου από τη ΔΕΔΔΗΕ 
161/16/13-07-2020, 210/22/08-09-2020, 
234/23/25-09-2020, 235/23/25-09-2020, 
249/24/09-10-2020 

5 

Έγκριση τευχών δημοπράτησης 
έργων/προμηθειών 

298/27/27-11-2020, 299/27/27-11-2020, 
301/27/27-11-2020, 315/28/14-12-2020, 
316/28/14-12-2020 

5 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
έργου/μελέτης/υπηρεσίας 

176/17/20-07-2020, 177/17/20-07-2020, 
204/19/05-08-2020, 236/23/25-09-2020, 
241/23/25-09-2020, 250/24/09-10-2020, 
251/24/09-10-2020, 254/24/09-10-2020, 
262/25/22-10-2020, 263/25/225-10-2020 

10 

η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη 
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 
έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την 
αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που 
εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα 
επιχορήγησης. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Υποβολή προτάσεων 

178/18/28-07-2020, 215/22/08-09-2020, 
216/22/08-09-2020, 217/22/08-09-2020, 
225/23/25-09-2020, 277/26/10-11-2020, 
296/27/27-11-2020, 297/27/27-11-2020, 
304/28/14-12-2020, 317/28/14-12-2020 

10 

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους 
προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης 320/28/14-12-2020, 327/28/14-12-2020 2 

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και 
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 
ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει 
τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα 
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω 
του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 
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συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις 
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης 
και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που 
αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ 
εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 
ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 

159/16/13-07-2020, 160/16/13-07-2020, 
185/18/28-07-2020, 186/18/28-07-2020, 
201/19/05-08-2020, 212/22/08-09-2020, 
213/22/08-09-2020, 214/22/08-09-2020, 
226/23/25-09-2020, 227/23/25-09-2020, 
253/24/09-10-2020, 258/25/22-10-2020, 
264/25/22-10-2020, 265/25/22-10-2020, 
309/28/14-12-2020, 310/28/14-12-2020 

16 

ια) Αποφασίζει για: 

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της 
έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 
επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος 
του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Έγκριση αποζημίωσης 148/16/13-07-2020 1 

ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη 
επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που 
συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για 
μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για 
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α' 94). 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης 
και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
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ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων 
του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. ν' της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί 
την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι 
κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική 
επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, 
μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία 
αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114). 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ιε) Αποφασίζει για: 

1. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους 
151/16/13-07-2020, 203/19/05-08-2020, 
248/24/09-10-2020, 289/27/27-11-2020, 
308/28/14-12-2020, 313/28/14-12-2020 

6 

ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
(150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

iii. Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 
259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για 
είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ιν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών 
προς τον Δήμο. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αποδοχή δωρεών 
211/22/08-09-2020, 261/25/22-10-2020, 
279/26/10-11-2020, 306/28/14-12-2020, 
318/28/14-12-2020 

5 

Ανάκληση απόφασης δωρεάς 307/28/14-12-2020 1 

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) 
μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου. 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 
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ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης 
πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή 
δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020 (Α' 177). 

ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ 

Και 

«Αρμοδιότητες του δημάρχου» 
(αρθ. 58 Ν. 3852/2020 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) 

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου 
για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής 
κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικότητας. 

Ειδικότερα, ο δήμαρχος: 

………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση 
της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν 
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ 
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Εξειδίκευση πίστωσης για δικηγόρο 185/18/28-07-2020 1 

Εξειδίκευση πίστωσης για διεξαγωγή εκδήλωσης 260/25/22-10-2020 1 

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: 

 Την με αριθμό 13/2020 απόφαση Ο.Ε. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την με αριθμό 13/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που 
αφορά την έκθεση πεπραγμένων Β’ εξαμήνου έτους 2020 της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 
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Β. Ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε λευκό, σύμφωνα με τις 
θέσεις που διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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