
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   319/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

 

Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής εκπλήρωσης δωρεάς σύμφωνα με το 
άρθρο 3Α του Ν.4182/13.  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
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. 
18437/10-12-2020 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. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10/12/2020 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Ν.4182/13 «Η διαδικασία της εκ μέρους του 
δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του οικονομικού φορέα, ο οποίος κρίνεται ο 
πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο 
χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο 
δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί 
του, καθώς και εκπρόσωπος ή εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο 
δωρητής το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής είναι, ενδεικτικά: αα) η σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών, ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας 
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ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, γγ) η 
έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) 
προσφορών,……» 

Προτείνεται η συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 για την 
υπόδειξη του οικονομικού φορέα στην εταιρεία ΤΑΡ σύμφωνα και με την σύμβαση 
δωρεάς που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της ως άνω εταιρείας 
για την δωρεά τεσσάρων οχημάτων, ώς εξής: 

Άνθιμος Μπιτάκης, Δήμαρχος  

Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 3Α του Ν. 4182/2013 ως ισχύει 
3. Την από 10/12/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί την επιτροπή του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 για την υπόδειξη του 
οικονομικού φορέα στην εταιρεία ΤΑΡ σύμφωνα και με την σύμβαση δωρεάς 
που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της ως άνω εταιρείας για 
την δωρεά τεσσάρων οχημάτων, ώς εξής: 

 Άνθιμος Μπιτάκης, Δήμαρχος  

 Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 319/2020 
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. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.     
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