
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   296/2020 
 

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

Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου στην πρόσκληση ΑΤ05 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της δράσης με τίτλο «Βελτίωση 
προσβασιμότητας αγροτικών οδών 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 9ο 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:  

«Έχοντας υπ’ όψη: 

Την ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό AT05 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της δράσης με τίτλο «Βελτίωση 
προσβασιμότητας αγροτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», στον άξονα Προτεραιότητας 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», 
με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» 
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Α. Προτείνεται η υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας 
αγροτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 4.561.000,00 € η οποία 
συμπεριλαμβάνει δύο  υποέργα και συγκεκριμένα: 

Υποέργο 1 με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» με 
προϋπολογισμό 3.813.000,00€  

Με αντικείμενο την βελτίωση  των αγροτικών οδών και των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών αυτών (οριζοντιογραφία   και µηκοτοµή)   καθώς και   των   συνθηκών   
καταστρώματός   τους, ενώ ταυτόχρονα θα κατασκευαστούν και οι  κατάλληλες  
πλευρικές  κατασκευές  για  την  προστασία  της οδοστρωσίας από φθορές ή διάβρωση 
και οι οποίες θα έχουν επαρκές πλάτος για την τοποθέτηση   όπου   απαιτείται,   
παθητικών   διατάξεων   ασφαλείας 

Υποέργο 2 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – 
ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 748.000,00€ 

Με αντικείμενο την κατασκευή τεχνικού γέφυρας δύο (2) ανοιγμάτων, χωροθετημένου 
εγκάρσια της ροής της κύριας αποστραγγιστικής Τάφρου Αναργύρων. Ειδικότερα, το 
έργο συνίσταται από :  

• Την κατασκευή του τεχνικού γεφύρωσης της κεντρικής αποστραγγιστικής 
τάφρου στην περιοχή του τέως έλους της λίμνης Χειμαδίτιδας επί της μελετούμενης 
οδού Αναργύρων – Βαλτόνερων. 

• Την κατασκευή των απαιτούμενων έργων διαμόρφωσης - αντιστήριξης της 
υπερκείμενης οδοποιίας, μορφής πτερυγοτοίχων κατάλληλης γεωμετρίας στη θέση 
κατασκευής του τεχνικού. 

• Τη διαμόρφωση της κοίτης της τάφρου ανάντη και κατάντη του τεχνικού με τη 
διάστρωση στρωμνών τύπου Reno και συρματοκιβωτίων, όπως παρουσιάζεται στα 
αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

• Τα οδικά έργα, τα οποία αφορούν στην προσαρμογή στο νέο τεχνικό, 
υφιστάμενων αγροτικών οδικών τμημάτων.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την αριθ. πρωτ. 14575/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ05 
3. Την από 20/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 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 «Βελτίωση προσβασιμότητας 
αγροτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 
προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική 
Οδοποιία». 

Β. Η πρόταση θα συμπεριλαμβάνει δύο υποέργα: το Υποέργο 1 με τίτλο 
«Οδοποιία αγροτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», και το Υποέργο 2 με τίτλο 
«Κατασκευή γέφυρας αγροτικής οδού Αναργύρων – Βαλτονέρων – 
Λιμνοχωρίου»  
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Γ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
4.561.000.00€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (3.813.000,00€ για το Υποέργο 

1 και 748.000,00€ για το Υποέργο 2). 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 296/2020 
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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