
 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   301/2020 
 

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

Θέμα: Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο 
«Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον 
Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 24.800,00€. 

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 13ο 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 υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 217/8.9.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου 
(ΑΔΑ:Ω6ΩΧΩΨΛ-ΟΩ1), για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του 
Πράσινου Ταμείου, 

2. Την υπ’ αριθ. 192.4.1/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΦΠΡ46Ψ844-Ε3Ε), σχετικά με την έγκριση ένταξης της 
πρότασης του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο 
ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον Δήμο Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 

ΑΔΑ: 97Ω7ΩΨΛ-ΠΗΚ



 

Σελίδα 2 

30.000,00 €, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Σχέδια Δράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος ‘Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο 
Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας….’, στα πλαίσια της πρόσκλησης 

Α. Προτείνεται η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης  που επισυνάπτεται  
και αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο ενέργεια και 
το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον Δήμο Αμυνταίου»  

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα λαμβάνοντας 
υπόψη τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την άμεση 
απολιγνιτοποίηση. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις που θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο 
Δράσης θα συνεισφέρουν εκτός από τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και των λοιπών ενεργειακών στόχων τόσο στη διατήρηση και αύξηση της 
απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο, όσο και στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της καινοτομίας (έξυπνα συστήματα 
πόλεων).» 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον φάκελο της δημόσιας σύμβασης  που επισυνάπτεται  και αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο ενέργεια και το 
κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 24.800€. 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 301/2020 
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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