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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 135/2022
Θέμα: Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’
εξάμηνο 2022).
Στο Αμύνταιο, στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα
18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε ειδική
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136,) της παρ.1 του άρθρου 67 και της
παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14984/02-09-2022 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 17 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Κύρκου Κυριάκος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Πέγιου Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο,
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την αριθ. 201/2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 40 του ν.4735/2020 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού», η Οικονομική Επιτροπή η
Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο
δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου είναι 7μελής και προέκυψε: α) με την
από 21/01/2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Εκλογή Μελών Προεδρείου
Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά
πλάσμα δικαίου» και β) με την αριθ. 85/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
μελών (Αντιδημάρχων) στην Ο.Ε.
Οι συνεδριάσεις της πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
ν.4555/2018 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2022
(01/01/2022 έως 30/06/2022), πραγματοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις (10
τακτικές και 1 έκτακτη) και έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) αποφάσεις, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Σύνολο
συζητηθέντων
θεμάτων

α/α

Πρακτικό

Ημερομηνία
Συνεδρίασης

1

1ο

25/1/2022

Τακτική

16

2

2ο

3/2/2022

Τακτική

18

3

3ο

15/2/2022

Τακτική

11

4

4ο

9/3/2022

Τακτική

14

5

5ο

23/3/2022

Τακτική

19

6

6ο

31/3/2022

Έκτακτη

2

7

7ο

5/4/2022

Τακτική

12

8

8ο

19/4/2022

Τακτική

18

9

9ο

10/5/2022

Τακτική

21

10

10ο

31/5/2022

Τακτική

17

11

11ο

14/6/2022

Τακτική

17

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Οικονομικής
Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως εξής:
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Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α Αρ.
Αποφ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΘΕΜΑ

Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της
3 υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού
έτους 2021.
Τροποποίηση της αριθ. 3/2022 απόφασης Οικονομικής
18 Επιτροπής περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2021.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
19 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
35 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
49 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
63 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
82 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της
83 υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού
έτους 2022.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
93 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
113 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
136 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης
150 προϋπολογισμού έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου
αναμόρφωσης.
2

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΤΟΛΩΨΛ-ΤΑ2
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΞΛ9ΩΨΛ-ΗΚ3

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΝΠ3ΩΨΛ-6ΔΛ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω27ΣΩΨΛ-ΒΟ5

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ2ΞΦΩΨΛ-2Γ9

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΤΒΝΩΨΛ-ΨΔΛ
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΕ4ΧΩΨΛ-2Γ9

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ9ΛΚΩΨΛ-7Ρ6

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω2ΕΟΩΨΛ-8ΨΦ
ΟΜΟΦΩΝΑ

63ΟΚΩΨΛ-32Α

ΟΜΟΦΩΝΑ

6188ΩΨΛ-Ο47

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΓΔ8ΩΨΛ-ΦΒ5
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ7ΡΑΩΨΛ-Π08
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Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α Αρ.
Αποφ.
1

23

2

24

3

25

4

66

5

67

6

97

7
8

9

10

ΘΕΜΑ

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

Έγκριση της αριθ. 10/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί
ΟΜΟΦΩΝΑ
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022.
Ψ7Ψ5ΩΨΛ-46Η
Έγκριση της αριθ. 11/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί
αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ΟΜΟΦΩΝΑ
έτους 2022
ΨΡΥΘΩΨΛ-Ρ8Β
Έγκριση της αριθ. 1/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου ΟΜΟΦΩΝΑ
περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022.
Ω8ΖΠΩΨΛ-ΘΦ9
Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος
ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ994ΩΨΛ-Ξ46
Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος
ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ88ΚΩΨΛ-9Χ3
Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
Έγκριση της αριθ. 5/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ5ΣΓΩΨΛ-Η4Ω
περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022.

Έγκριση
απολογισμού
Ενιαίας
Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2021.
Έγκριση
απολογισμού
Ενιαίας
Σχολικής
Επιτροπής
100
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2021.
Έγκριση της αριθ. 50/2022 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με «Λήψη απόφασης για την
134
αντικατάσταση
εναλλακτών
Θερμικών
Υποσταθμών
καταναλωτών».
Έγκριση της αριθ. 22/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί
154
ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2021.
99

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΘΞΓΩΨΛ-ΒΔΦ
ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ23ΥΩΨΛ-ΞΘΤ

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΠΩΕΩΨΛ-ΑΒ0

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΡΤΩΩΨΛ-Μ0Υ

Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί
ΟΜΟΦΩΝΑ
κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022.

ΨΤ4ΜΩΨΛΩΜΨ

11

155

12

Έγκριση της αριθ. 11/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
156 Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΕ1ΩΩΨΛ-ΨΩΙ
περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2021.
Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του
πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών
συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του
προσωπικού των άρθρο 206, 209, 211 του ν.3584/2007 και 36 του ν.4765/2021.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α/Α Αρ.
Αποφ.
1

16

2

50

ΘΕΜΑ

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

Προγραμματισμός προλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή ΣΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ358ΩΨΛ-ΞΒΜ
για το έτος 2022
Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων 2023-2026.
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΨΚΩ9ΩΨΛ-
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ΚΑΔ
3

51

Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για πρακτική άσκηση
ΟΜΟΦΩΝΑ 9Ρ4ΟΩΨΛ-ΡΧ4
στον Δήμο Αμυνταίου.

4

79

Παράταση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού για την
ΟΜΟΦΩΝΑ
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ.

5
6
7
8

ΨΦ09ΩΨΛΨΩΘ

Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού από επιλαχόντες
84 της προκήρυξης 13Κ/2021, σύμφωνα με τη εγκύκλιο 214/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΙΒΚΩΨΛ-ΙΚ3
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας,
118
ΟΜΟΦΩΝΑ 6Η8ΘΩΨΛ-ΚΟ2
έτους 2022.
Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022119
ΟΜΟΦΩΝΑ 6Μ4ΡΩΨΛ-34Ψ
2023, στον Δήμο Αμυνταίου.
120

Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος
ΟΜΟΦΩΝΑ
2022-2023, στον Δήμο Αμυνταίου.

6ΚΘΥΩΨΛ-670

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

9

2

10

3

11

4

12

5

6

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου,
για δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκπόνηση της
μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.220,00€ και συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού.
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Βελτίωση
αγροτικής
οδοποιίας
Δ.Ε.
Φιλώτα»,
προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€, και συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Ενέργειες και
Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της ενταγμένης
Πράξης
“ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”», προϋπολογισμού 55.000,00€.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ52ΗΩΨΛ-ΝΕΖ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜ6ΧΩΨΛ-ΥΝ8

ΟΜΟΦΩΝΑ 66ΜΠΩΨΛ-85Ψ

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΡΝΙΩΨΛ-Φ5Ο

30

Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας
υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το
ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣΓΔΩΨΛ-1ΧΥ
έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Αμυνταίου».-

32

Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Δύο Απορριμματοφόρων
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΥ77ΩΨΛ-Α31
Οχημάτων (8κ.μ. και 12 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων)
Περισυλλογής
Αποβλήτων
Δήμου
Αμυνταίου»,

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

7

8
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39

9

43
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44
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45
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46

13

47

14

53

15

56

16

58

17

70

18

71

19

72

20

73

προϋπολογισμού 297.600,00€.
Έγκριση μελέτης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΞΣΡΩΨΛ-ΜΡΦ
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού.
Ανάκληση των αριθ. 348/2021 και 376/2021 αποφάσεων
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, σύμφωνα με την αριθ.
ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΤΗΒΩΨΛ-0Δ9
πρωτ.
6254/18-01-2022
απόφαση
του
Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»,
προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€, και συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€.
Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας
υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το
έργο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου
του Δήμου Αμυνταίου».
Ακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου
Αμυνταίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ27ΙΩΨΛ-Η6Ξ

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω2Χ3ΩΨΛ-Κ62

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ59ΒΩΨΛ-ΑΡΔ

ΟΜΟΦΩΝΑ 667ΡΩΨΛ-6ΕΩ

Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπράτησης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια
ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΞΗΝΩΨΛ-4Μ7
του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και
συγκρότηση εκ νέου επιτροπής διαγωνισμού.
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με
σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα
ύδρευσης
του
Δήμου
Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού
5.997.880,00€.
Έγκριση του τεύχους δημοπράτησης της προμήθειας
«Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου» και
«Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου
Αμυνταίου».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς Δ.
Αμυνταίου.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ασπρογείων Δ.
Αμυνταίου.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κλειδίου Δ. Αμυνταίου.
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΤΤΠΩΨΛ-ΦΞ1

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Φ0ΟΩΨΛ-9ΓΖ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ4ΨΩΩΨΛΛ7Ψ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΙ96ΩΨΛ-ΦΣΨ
ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ1Ψ6ΩΨΛ-530
ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΝΡΛΩΨΛ-956

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΤΨ9ΩΨΛ-Ψ4Ω

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
στις
σχολικές
μονάδες
του
Δήμου
Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 50.220,00€.
Ανάκληση των αριθ. 70/2022, 71/2022, 72/2022, 73/2022 και
74/2022 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου
σχετικά με καθορισμό όρων δημοπρασίας για τη διάθεση
ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών σε Κοινότητες του Δήμου
Αμυνταίου.
Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς Δ.
Αμυνταίου, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΧ49ΩΨΛ-ΤΚΤ
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Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ασπρογείων Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ
Αμυνταίου, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

26

87

Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου, ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΘΜΧΩΨΛ-ΕΔΧ
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

27

88

Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κλειδίου Δ. Αμυνταίου, ΟΜΟΦΩΝΑ 69Τ4ΩΨΛ-ΞΨΘ
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
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Καθορισμός εκ νέου όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου,
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
Ανάκληση των αριθ. 283/2021, 306/2021 και 353/2021
αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη
διαγωνιστική διαδικασία για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη
προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του
έργου κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου σε
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα».
Καθορισμός
τρόπου
εκτέλεσης,
Έγκριση
τεχνικών
προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή –
χορηγητή της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των
Νομικών
του
Προσώπων,
περιόδου
2022–2023”,
προϋπολογισμού 574.010,26 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς Δ.
Αμυνταίου.
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ασπρογείων Δ.
Αμυνταίου.
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κλειδίου Δ. Αμυνταίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

6144ΩΨΛ-Θ5Τ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΦΔ8ΩΨΛ-189

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΒΥΘΩΨΛ-ΝΤΟ

6Κ01ΩΨΛ-187

ΟΜΟΦΩΝΑ 99ΕΨΩΨΛ-2Λ3

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΘΘΣΩΨΛΛΩΞ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΔ7ΓΩΨΛ-ΨΩΦ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6227ΩΨΛ-ΔΟΓ

ΟΜΟΦΩΝΑ 99Ν2ΩΨΛ-ΜΘΞ
ΟΜΟΦΩΝΑ

9095ΩΨΛ-Θ0Χ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

104

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
ΟΜΟΦΩΝΑ 6Π0ΟΩΨΛ-ΜΝΒ
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.

35

105

Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και
ΟΜΟΦΩΝΑ
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.220,00€.
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39

40

911ΥΩΨΛ-Τ05

Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου
με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΝΒΘΩΨΛ-7Ω5
προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€.
Διευκρινήσεις επί της αριθ. 145/2021 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής
Δ.
Αμυνταίου
περί
καθορισμού
όρων
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΔΚΤΩΨΛ-ΔΚ0
απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. και 12κ.μ. με σύστημα
ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€.
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΤΖΒΩΨΛ-Β6Τ
κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Κέλλης Δ. Αμυνταίου.

124

Ανάκληση της αριθ. 47/2022 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής και ακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την
ΟΜΟΦΩΝΑ ΡΤΠΨΩΨΛ-ΥΣΦ
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων
σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου».

125

Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπράτησης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια
ΟΜΟΦΩΝΑ Ρ9ΥΦΩΨΛ-ΜΣΧ
του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€, και
συγκρότηση εκ νέου επιτροπής διαγωνισμού.
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43

128
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141
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143

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια
κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 48.536,08€, και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου
Ύδρευσης
Τ.Κ.
Κέλλης»,
προϋπολογισμού
μελέτης
370.967,74€.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την
εκπόνηση της μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής
Ωρίμανσης του έργου της ενταγμένης Πράξης “ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”»,
προϋπολογισμού 55.000,00€.
Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση της συστάδας 2γ του
δασοκτήματος της Κοινότητας Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΚ29ΩΨΛ-ΚΤ9

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Λ2ΗΩΨΛ-ΩΥΖ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜ4ΜΩΨΛ-0ΞΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ 60ΔΞΩΨΛ-ΡΥ4

Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση των συστάδων 2γ, 2δ,
8δ, 9γ και 9δ του δασοκτήματος της Κοινότητας Νυμφαίου Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΥ9ΓΩΨΛ-ΦΟΙ
Αμυνταίου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 297.352,00€, σύμφωνα με την
ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΜΒ1ΩΨΛ-ΥΘΡ
αριθ. πρωτ. 1893/25-05-2022 αρνητική γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας
Διαχείρισης
Προγράμματος
«ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

47
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149
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Έγκριση
τεχνικού
αντικειμένου,
καθορισμός
όρων
δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
ΟΜΟΦΩΝΑ 6Ν1ΣΩΨΛ-ΑΝΚ
οχημάτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 186.000,00€,
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του ΟΜΟΦΩΝΑ
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 95.000,00€
Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας
υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΞΞΦΩΨΛ-ΛΙΜ
έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια
ΟΜΟΦΩΝΑ 9Π97ΩΨΛ-Ε7Ο
κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 48.536,08€.
Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. στ) Αποφασίζει για:
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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

13

2

14

3

15

4

17

5

34

6

42

7

48

ΘΕΜΑ

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΨ0ΘΩΨΛ-2ΨΣ
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΙΑ8ΩΨΛ-Μ1Χ
147.925,70€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Βελτίωση οδικής κατάστασης δημοτικών
ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΩΨΩΩΨΛ-5Ο3
οδών», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, περί χορήγησης
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού
ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 195.924,89€.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής οδού
Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού ΟΜΟΦΩΝΑ
μελέτης 270.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης ΟΜΟΦΩΝΑ
Δ.Ε. Αετού & Κοινοτήτων», προϋπολογισμού 10.000,00€.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου
ΟΜΟΦΩΝΑ
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€,
περί χορήγησης παράτασης προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.

ΨΡΔ1ΩΨΛ-731

ΩΧΧΑΩΨΛ-ΗΑ1

Ω51ΜΩΨΛ-8Ε8

66ΝΩΩΨΛ-ΟΘΡ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

Έγκριση Τακτοποιητικού - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευή - συντήρηση ΟΜΟΦΩΝΑ
Δ.Α.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού μελέτης 512.500,00€.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Εξοπλισμός γεώτρησης και σύνδεση με
δεξαμενή ύδρευσης Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.739,56€, ΟΜΟΦΩΝΑ
περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης
εκτέλεσης του.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο
«Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση ΟΜΟΦΩΝΑ
κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου».

67ΚΠΩΨΛ-ΑΟΙ

8

59

9

76

10

78

11

90

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
έργου με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις ΟΜΟΦΩΝΑ
Παιδικών Χαρών Δήμου Αμυνταίου".\

ΨΡΓΥΩΨΛ-ΙΘ5

92

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου της υπηρεσίας «με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου ΟΜΟΦΩΝΑ
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 42.000,00€, περί χορήγησης
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

ΨΥΨΠΩΨΛ-1Ρ7

12

13

109

14

110

15

129

16

130

17

131

18

146

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου
αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.749.075,54€,
περί χορήγησης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής
προθεσμίας ολοκλήρωσης του 100% των δικτύων του έργου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή
πεζοδρομίων και υπαίθριων χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου
και Γυμνασίου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 202.993,91€, περί
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης
του.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων
Δ.Ε.
Φιλώτα»,
προϋπολογισμού
μελέτης
2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης 6ης αποκλειστικής
τμηματικής προθεσμίας.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου του έργου με τίτλο «Επισκευές –
Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020»
προϋπολογισμού μελέτης 555.662,95€, περί χορήγησης
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής
διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου «Αναπλάσεις
οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, όπως ορίζεται στο
άρθρο 73 του ν.4412/2016.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων
αποχέτευσης
τοπικών
κοινοτήτων
Δ.Ε.
Φιλώτα»,
προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης 1ης
παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

ΩΤ8ΜΩΨΛ-4Ο1

ΨΧΜ6ΩΨΛ-ΗΣΖ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ3ΤΥΩΨΛ-ΘΦΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

652ΡΩΨΛ-ΩΒΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ

697ΝΩΨΛ-8ΑΘ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΡΗΩΩΨΛ-2Χ3

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΚΚΛΩΨΛ-7Ψ6

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7
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147

20

148

21

163

22

164

23

165

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων
χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού
147.925,70€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε
κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού
μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου
Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης
270.000,00€.
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης
Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του
αναδόχου του έργου «Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής οδού
Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού
μελέτης 270.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ5ΨΞΩΨΛ-92Χ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9ΠΘΠΩΨΛ-ΤΧ5

ΟΜΟΦΩΝΑ

9ΗΦΣΩΨΛ-ΩΚΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΑΛ1ΩΨΛ-ΩΔΘ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΤΚΙΩΨΛ-Τ58.

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

21

2

22

3

31

4

54

5

55

ΘΕΜΑ

Λήψη
απόφασης

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης – επισκευής εκατό (100) σημείων Φ.Ο.Π. στις Τ.Κ.
Αγίου Παντελεήμονα, Ξινού Νερού, Κέλλης, Αετού, Βεγόρας,
ΟΜΟΦΩΝΑ
Φιλώτα, Πετρών, Λεβαίας, Αντιγόνου, Μανιακίου και Κλειδίου
και στον οικισμό Σωτήρα του Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 4.972,29 €.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
«Εγκατάσταση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε
κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Ροδώνα, του Δήμου Αμυνταίου ΟΜΟΦΩΝΑ
(πλησίον οικίας Παπαδοπούλου Σοφίας)», προϋπολογισμού
48,36 €.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα για
μακροχρόνια μίσθωση φορτηγού, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου,
ΟΜΟΦΩΝΑ
από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης
Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.).

ΑΔΑ

68ΜΠΩΨΛ-ΤΦΡ

9ΒΝΙΩΨΛ-ΙΚ8

6ΒΠΦΩΨΛ-ΟΟ3

Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού
ΚΑΤΑ
9ΞΝΦΩΨΛ-ΘΟΩ
δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου".
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Παραλαβή μελέτης με τίτλο "Υδραυλική μελέτη εσωτερικού
ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΥΚΗΩΨΛ-ΧΑΦ
δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σκλήθρου".

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

68

Ανάκληση της αριθ. 31/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
σχετικά με το αίτημα για μακροχρόνια μίσθωση φορτηγού,
ΟΜΟΦΩΝΑ
ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου, από την Δημοτική Επιχείρηση
Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.).

6ΓΝΗΩΨΛ-Χ99

7

75

Ανάκληση της αριθ. 204/2020 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης
ΟΜΟΦΩΝΑ
με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας
Πελαργού – Αντιγόνου», προϋπολογισμού 24.800€.

ΨΕΥ5ΩΨΛ-2ΗΩ

8

108

9

114

6

10

115

11

122

12

123

13

133

14

159

15

160

Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και
αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού ΟΜΟΦΩΝΑ
24.000,00€.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση
νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του
ΟΜΟΦΩΝΑ
πάρκου της Τ.Κ. Αντιγόνου, του Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 293,21 €.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση
νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της
ΟΜΟΦΩΝΑ
πλατείας (νησίδας) της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 293,21 €.
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βαρικού», προϋπολογισμού ΟΜΟΦΩΝΑ
30.000,00€.
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τοπικού ΟΜΟΦΩΝΑ
Ρυμοτομικού στη θέση Μπάνια», προϋπολογισμού 30.000,00€.
Τροποποίηση της αριθ. 108/2022 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με
ΟΜΟΦΩΝΑ
τίτλο «Καλλιέργεια πηγών και αγωγός διασύνδεσης Τ.Κ.
Νυμφαίου», προϋπολογισμού 24.000,00€.
Ανάκληση της αριθ. 122/2022 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της
ΟΜΟΦΩΝΑ
μελέτης με τίτλο «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Κοινότητας
Βαρικού» και έγκριση εκ νέου τρόπου ανάθεσης.
Ανάκληση της αριθ. 123/2022 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών ΟΜΟΦΩΝΑ
επιπτώσεων Τοπικού Ρυμοτομικού στη θέση Μπάνια» και
έγκριση εκ νέου τρόπου ανάθεσης.

Ψ1ΜΖΩΨΛ-ΝΒ1

6ΩΦΕΩΨΛ-2ΣΕ

6ΚΔ8ΩΨΛ-ΡΧΕ

9ΟΩΛΩΨΛ-ΡΙΖ

9ΗΖ4ΩΨΛ-Ω5Ν

Ψ6Α2ΩΨΛ-68Ψ

ΨΣΝΝΩΨΛ-7ΛΧ

ΩΧΛΜΩΨΛ-ΒΡΧ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

57

2

60

3

61

4

62

5

121

ΘΕΜΑ
Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, του μέτρου 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του Ενεργητικού», του
Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της Δασοκομίας», της δράσης
4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γη και
Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», με κωδ. πρόσκλησης στο
ΟΠΣΑΑ: 4.3.4 / ΕΥΔΔ_86 (1η) για το έργο: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
του Δ. Αμυνταίου».
Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και απόφαση
εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου
Αμυνταίου.
Υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ - 2021 Β' " του
"Πράσινου Ταμείου" του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, για τη δράση "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ", συνολικού προϋπολογισμού 232.909,20€.
Υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον Πυλώνα
Ανάκαμψης
1
«Πράσινη
Μετάβαση»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας 1.4 της πράξης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.606.330,64€
Υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 του
Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική
Αναζωογόνηση
και
Λοιπές
Δράσεις
Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», για τη δράση "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας
Δήμου
Αμυνταίου",
προϋπολογισμού
37.200,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΘ33ΩΨΛ-0Κ4

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΡΒ7ΩΨΛ-44Ο

ΟΜΟΦΩΝΑ

9Β2ΑΩΨΛ-6ΙΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΔΕ8ΩΨΛ-Ω5Α

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΔΟΣΩΨΛ-3ΓΧ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

6

132

7

144

Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική
Μακεδονία», άξονας προτεραιότητας 8 «Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»,
ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΟΜΟΦΩΝΑ
(ΕΚΤ), με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης
λιμνών Δυτικής Μακεδονίας».
Υποβολή πρότασης περί ένταξης – τροποποίησης έργων
ΟΜΟΦΩΝΑ
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ Δ’).

ΨΘΣΨΩΨΛ-41Ω

ΩΤΚΓΩΨΛ-ΧΣΗ

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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 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.

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

28

2

29

3

40

4

41

5

137

6

157

7

158

ΘΕΜΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον προσδιορισμό της
υπ’ αριθ. 28/2021 Έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της
αριθ. 17/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Φλώρινας (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολόγιο), και για κάθε
άλλη απαραίτητη νομική ενέργεια.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει
υπόμνημα και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Δυτικής Μακεδονίας, στις 06/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:30π.μ., (Αριθμός ΕΦ163/21, Αρ. Πινακίου 44), και σε κάθε
μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει
υπόμνημα και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης, στις 04/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ., (ΚΛ359/2022, Αριθ. Καταχ.: ΠΡ137/09-04-2021, Α/Α
3), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει
υπόμνημα και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης, στις 04/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.μ., (ΚΛ362/2022, Αριθ. Καταχ.: ΠΡ138/09-04-2021, Α/Α
4), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση και τον
προσδιορισμό Εφέσεως επί της 687/2021 απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορά εργατικές
διαφορές.
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει
υπόμνημα και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης, στις 23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00π.μ., (ΚΛ2423/2022, Αριθ. Καταχ.: ΕΦ2311/4-12-2020,
Α/Α 16), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
Ανάκληση της αριθ. 137/2022 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ1ΠΖΩΨΛ-Ν6Υ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΤΜ6ΩΨΛ-53Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΚΓ4ΩΨΛ-ΝΙΨ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΡΙΓΩΨΛ-ΡΘΚ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω3ΩΑΩΨΛ-2Σ7

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΥΜΓΩΨΛ-ΘΦΡ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ202ΩΨΛ-Ω5Ω

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

36

2

81

ΘΕΜΑ
Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης Δημάρχου
Αμυνταίου στην Αθήνα.
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

64ΠΑΩΨΛ-4ΕΦ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9Ο6ΧΩΨΛ-Π5Ρ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

3

112

4

152

εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και
εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών
μετακίνησης Δημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και
εξειδίκευση πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΓΝΤΩΨΛ-ΛΓΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΝ8ΧΩΨΛ-ΛΔΛ

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προ0σληφθεί δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει
την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξιδεικευμένη
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’114).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

5

2

6

3

26

4

27

5

52

ΘΕΜΑ
Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετης
πράξης επί του υπ’ αρ. 399/11-11-2021 δανειστικού
συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων,
στα
πλαίσια
του
προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δύο (2)
δανειστικών συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια του
προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση
του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας
δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 18991/15-12-2021 αίτησης
του κ. ΣΦΥΡΤΣΗ Αθανασίου.
Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς
εν ζωή, σύμφωνα με την αριθ. 294/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση
του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας
δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 1878/04-02-2022 αίτησης
του κ. ΛΙΟΛΙΟΥ Δημοσθένη.

6

135

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση
του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας
δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 3987/17-03-2022 αίτησης της
κας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Θεοδώρας του Αναστάση.

7

138

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί
σε εξωδικαστικές εργασίες για μεταφορά χρημάτων από
λογαριασμό της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας ΔΕΑ.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΕΛΦΩΨΛ-ΡΨΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ8ΔΒΩΨΛ-ΟΔΜ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΜΠ8ΩΨΛ-ΑΧ9

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΠΩ8ΩΨΛ-ΣΛΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

90ΣΛΩΨΛ-1Ο3

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω2ΟΒΩΨΛ-ΣΙΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΩΑΡΔΩΨΛ-ΡΨΚ

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. ιε) Αποφασίζει για:
1. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

20

2

38

3
4
5
6

64
65
116
139

ΘΕΜΑ
Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Ακύρωση μέρους
βεβαιωμένου ποσού πολεοδομικού
προστίμου αυθαίρετων κατασκευών.
Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Απαλλαγή προσαυξήσεων λόγω θανάτου.
Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΘΞΘΩΨΛ-3ΗΥ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΔΥΧΩΨΛ-ΗΧΡ

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΣΨ7ΩΨΛ-ΡΔΤ
9Γ83ΩΨΛ-16Μ
9ΞΡΘΩΨΛ-Φ3Ψ
6ΗΗΕΩΨΛ-6Υ0

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο
στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική
συνεδρίαση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

1

4

ΘΕΜΑ
Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής
Αμυνταίου (Β’ εξάμηνο 2021).

Επιτροπής

Δ.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

613ΡΩΨΛ-3ΩΜ

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.

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΒ1ΖΩΨΛ-ΠΗΓ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω3ΗΟΩΨΛΟΚΛ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΓ2ΚΩΨΛ-0ΥΞ

Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας
παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του
πάρκου της Τ.Κ. Αντιγόνου, του Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 293,21 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση πίστωσης.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας
παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της
πλατείας (νησίδας) της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου
Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού
293,21
€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση
πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ48ΡΩΨΛ-ΖΙΜ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΣΔΜΩΨΛ-ΣΝΒ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω8ΑΣΩΨΛ-ΖΘΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες
συντήρησης – επισκευής εκατό (100) σημείων Φ.Ο.Π.
στις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, Ξινού Νερού, Κέλλης,
Αετού, Βεγόρας, Φιλώτα, Πετρών, Λεβαίας, Αντιγόνου,
Μανιακίου και Κλειδίου και στον οικισμό Σωτήρα του
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.972,29 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση
πίστωσης.
Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση
ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο
χώρο της Τ.Κ. Ροδώνα, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον
οικίας Παπαδοπούλου Σοφίας)», προϋπολογισμού 48,36
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση
πίστωσης.
Έγκριση αποζημίωσης συνταξιούχων υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.3584/2007.
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Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψ52ΨΩΨΛΒΜΥ

8

111

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 79/2022
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ω3Γ5ΩΨΛ-Η4Ι

9

140

Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΨΒΘ1ΩΨΛΗΜΚ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6Ζ6ΑΩΨΛ-ΨΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ΥΟ4ΩΨΛ-Π5Δ

10

151

11

153

Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας
παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της
δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου
Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού
795,27€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και εξειδίκευση
πίστωσης.
Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 89/2022
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.
Και

«Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας
ζωής»
(αρθ. 74 Ν. 3852/2020 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει)
…………………………………………………………………………………………………..

ΑΔΑ: ΩΑ16ΩΨΛ-6Χ7

11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν
μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Α/Α

Αρ.
Αποφ.

ΘΕΜΑ

Λήψη
απόφασης

ΑΔΑ

1

1

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Αμυνταίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

68ΝΠΩΨΛ-Ν6Σ

Παρατηρήσεις:
- Κατά την συζήτηση ελήφθησαν υπόψη οι γνώμες και οι αποφάσεις, που είχαν
προηγηθεί πως αυτό απαιτείται εκ του νόμου.
- Σε όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται το νομοθετικό
πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση.
- Επίσης καταγράφηκε η άποψη των μελών της μειοψηφίας στις αποφάσεις για τις
οποίες καταψήφισε τις εισηγήσεις.
- Αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαβιβάστηκαν - κοινοποιήθηκαν
στους αποδέκτες τους οι αποφάσεις της Ο.Ε. που προβλέπονται από την νομοθεσία.
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 201/2022 απόφαση Ο.Ε.
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Π.
Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την με αριθμό 201/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά
την έκθεση πεπραγμένων Α’ εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αμυνταίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2022
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ

