
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   215/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο 
«Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου Αμυνταίου». 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 13271/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Νάτσης Ιωάννης 
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του  Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία 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, 

Ο Δήμος Αμυνταίου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση με τίτλο: «Προμήθεια 
πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών Δήμου Αμυνταίου». 

Η πρόταση είναι στα πλαίσια του θεματικό στόχο  του προγράμματος με τίτλο 
Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων 

ΑΔΑ: 91ΟΖΩΨΛ-ΧΗΝ



καθώς και στην επενδυτική δραστηριότητα με τίτλο Προώθηση των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές 
και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών, καθώς και στον ειδικό στόχο 
με τίτλο Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με 
έμφαση στους φυσικού κινδύνους. 

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, εκτιμάται στις 
372.000,00 € περίπου. 

Η παραπάνω προμήθεια στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4:Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου στο 
Μέτρο 4.4:Κτήρια και Υλικοτεχνική Υποδομή στον Γενικό Στόχο 4.4.2:Συντήρηση και 
ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο κβ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)  
2. Την αριθ. πρωτ. 2026/30-06-2020 Πρόσκληση της ΕΥΠ Ε.Π. ΠΔΜ 
3. Την από 03/09/2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου  
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος 
και συνοδευτικού εξοπλισμού για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών Δήμου 
Αμυνταίου»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονίας», Άξονας 
Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις 
πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων – 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». 

Β. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
372.000,00€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 215/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

            

        Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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