
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   26/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 225/25.9.2020 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου που αφορά την υποβολή 
πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο "Κατασκευή Μουσικού 
Σχολείου Αμυνταίου".  

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, 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. 
6877/29-01-2021 (Β’ 341), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1473/03-02-2021 
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, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                         
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. 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 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει 
ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη  

1. την Πρόσκληση 111 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (απ 
993/16.3.2020 ΑΔΑ:ΩΩΤΓ7ΛΨ-ΦΤΡ) για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’, Άξονας Προτεραιότητας : 
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, με τίτλο : Δράσεις 
ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδομές), 
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2. Την υπ’ αριθ. 225/25.9.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου με 
θέμα ‘Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 118/’20 απόφασης Ο.Ε.Α. που αφορά την 
υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο Κατασκευή 
Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, με το οποίο οριστικοποιήθηκε ο 
προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης. 

3. Το υπ’ αριθ. 3089/25.09.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας 
4. Το υπ’ αριθ. 15356/8.10.2020 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου 
5. Το υπ’ αριθ. 193/19.01.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας 

Κατά την αξιολόγηση της υποβαλλόμενης πρότασης του Δήμου Αμυνταίου (ID 
107014) με τίτλο ‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου’, με προϋπολογισμό 
6.520.000,00 €, που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’, απαιτήθηκε εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης, η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του έργου βάση αναλυτικών 
προμετρήσεων και εγκεκριμένων τιμολογίων, για όλες τις εργασίες που περιγράφονται 
στον προϋπολογισμό και στην μελέτη του έργου.  Σημειώνεται πως ο υποβαλλόμενος 
προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου έχει συνταχθεί με κατ’ αποκοπή τιμήματα. 

Ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός δημοπράτησης μπορεί να έχει κατ’ αποκοπή 
τιμήματα, η κοστολόγηση των οποίων όμως θα προκύπτει από την αναλυτική 
προμέτρησης της κάθε εργασίας που αυτός περιλαμβάνει, βάσει της άποψης της 
Ειδικής Υπηρεσίας.  Επομένως επιβάλλεται η εκπόνηση τευχών προμετρήσεων 
εργασιών για την τεκμηρίωση του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού. 

Η εκπόνηση των τευχών, αποτελεί Παροχή Υπηρεσίας η οποία μπορεί ως 
προπαρασκευαστικό έργο να περιληφθεί ως ‘υποέργο’ στην πρόταση του Δήμου 
Αμυνταίου και η δαπάνη να περιληφθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης.  Η 
διαδικασία αφορά την Παροχή Υπηρεσίας, με διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
βάσει των διατάξεων του ν. 4412/16. 

Προτείνεται 

Η επικαιροποίηση της απόφασης 225/20 της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή 
της πρότασης του Δήμου που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, με προϋπολογισμό 
6.520.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Παροχή Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για 
τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου 
‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου’ σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, 
προϋπολογισμού 69.607,71 €. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται στο 
ποσό των 6.589.607,71 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η έγκριση των τευχών του υποέργου 2 που περιλαμβάνουν : 

1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του υποέργου 2 
2. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών του υποέργου 2 
3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων του υποέργου 2 
4. Χρονοδιάγραμμα του υποέργου 2 
5. Διακήρυξη δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού του υποέργου 2 
6. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
7. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
8. Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο κβ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)  
2. Την αριθ. πρωτ. 993/16-03-2020 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 
3. Την αριθ. 225/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την από 04/02/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Αμυνταίου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Επικαιροποιεί την αριθ. 225/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου για την υποβολή της πρότασης του Δήμου ώστε να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, με προϋπολογισμό 
6.520.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Παροχή Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την 
ένταξη του έργου ‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου’ σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 69.607,71 €. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται 
στο ποσό των 6.589.607,71 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Β. Εγκρίνει τα τεύχη του υποέργου 2,ως εξής: 

1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του υποέργου 2 
2. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών του υποέργου 2 
3. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων του υποέργου 2 
4. Χρονοδιάγραμμα του υποέργου 2 
5. Διακήρυξη δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού του υποέργου 2 
6. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
7. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
8. Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 26/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

          

   Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΔΙΣΗ Π. 
  ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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