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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   142/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον 
άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για 
την υλοποίηση του Προγράμματος», και έγκριση των προτεινόμενων 
δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
AT09 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 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. 
28503/08-05-2021 (Β’ 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7618/20-05-
2021 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                   
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 

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

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

«Έχοντας υπόψη την Πρόσκληση ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
προτείνεται: 
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Α) Η αποδοχή του συνόλου των όρων της υπ΄ αριθμ. ΑΤ09 πρόσκλησης  «Ωρίμανση 
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στον άξονα 
προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική 
Βοήθεια» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β) Η έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου 
πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT09  «Ωρίμανση έργων και δράσεων για 
την υλοποίηση του Προγράμματος» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική 
Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» για τη 
χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Ωρίμανση έργων διάθεσης και επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 500.000,00€. 

Το προτεινόμενο έργο, «Ωρίμανση έργων διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου» θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων: 

Υποέργο 1: Μελέτη Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικός αγωγός και 
ΕΕΛ Τ.Κ. Βαρικού 

Υποέργο 2: Μελέτη Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικός αγωγός και 
ΕΕΛ Τ.Κ. Λεχόβου 

Υποέργο 3: Μελέτη Αναβάθμισης ΕΕΛ Αμυνταίου 

Γ) Η έγκριση των μελετών όλων των υποέργων που αποτελούν την πρόταση. 

Δ) Η Βεβαίωση ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν 
από ιδίους πόρους.» 

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 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. 

Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθ. ΑΤ09 πρόσκλησης  
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στον 
άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου 
πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT09  «Ωρίμανση έργων και 
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στον άξονα 
προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – 
Τεχνική Βοήθεια» για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Ωρίμανση 
έργων διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Δήμου Αμυνταίου», 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 500.000,00€. 

Το προτεινόμενο έργο, «Ωρίμανση έργων διάθεσης και επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών Δήμου Αμυνταίου» θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων 
Υποέργων: 

Υποέργο 1: Μελέτη Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικός αγωγός 
και ΕΕΛ Τ.Κ. Βαρικού 
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Υποέργο 2: Μελέτη Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικός αγωγός 
και ΕΕΛ Τ.Κ. Λεχόβου 

Υποέργο 3: Μελέτη Αναβάθμισης ΕΕΛ Αμυνταίου 

Γ. Εγκρίνει τις μελέτες όλων των υποέργων που αποτελούν την πρόταση. 

Δ. Η Βεβαίωση ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα 
καλυφθούν από ιδίους πόρους. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 142/2021 
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. 
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