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Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών της πράξης με 
τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη 
μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου 
Αμυνταίου». 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17453/19-11-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 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 επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Καραούλη Αφροδίτη 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ολοκληρώνει τη μελέτη για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος προτίθεται να την 
υποβάλει για χρηματοδότηση στα πλαίσια της  πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» σύμφωνα με την Α.Π. 14573/24-07-
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2020 πρόσκληση.  Με σκοπό την ολοκλήρωση και έγκριση, της εν λόγω μελέτης είναι 
απαραίτητος ο ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών και τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού και του τιμολογίου της μελέτης, η οποία θα πραγματοποιήσει έρευνα 
αγοράς και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 

Προτείνεται η στελέχωση της επιτροπής να αποτελείται από τους παρακάτω 
υπαλλήλους του Δήμου: 

·       Αναστασία Αλληλόμη, πρόεδρο της επιτροπής, 
·       Αναστάσιος Κατσουπάκης, μέλος  της επιτροπής και 
·       Αθηνά Αδαμίδου, μέλος της επιτροπής. 

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την από 20/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

A. Συγκροτεί την επιτροπή διερεύνησης τιμών και τεκμηρίωσης του 
προϋπολογισμού και του τιμολογίου της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», η οποία θα πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς και θα 
συντάξει σχετικό πρακτικό. 

B. Ορίζει τα μέλη της ως εξής 

1. ΑΛΛΗΛΟΜΗ Αναστασία, πρόεδρο 
2. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Αναστάσιος, μέλος, και 
3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ Αθηνά, μέλος  

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 294/2020 
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. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                     
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