
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   252/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 24/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Α’ 
εξάμηνο 2021). 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00π.μ., 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. 52666/27-08-2021 (Β’ 3958), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 13149/03-09-2021 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 πέντε (5) μέλη. 

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

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

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γρομπανόπουλος Τρύφων. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4735/2020 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' 
βαθμού», η Οικονομική Επιτροπή η  Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του 
Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση 
πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου είναι 7μελής και προέκυψε: α) 
με το από 01/09/2021 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου που προέβη στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής και β) με την αριθ. 57/2021 απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού μελών (Αντιδημάρχων) στην Ο.Ε. 
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Οι συνεδριάσεις της πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του ν.4555/2018 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 
2021 (01/01/2021 έως 30/06/2021), πραγματοποίησε δέκα έξι (16) 
συνεδριάσεις (11 τακτικές και 5 έκτακτες) και έλαβε εκατό εβδομήντα πέντε 
(175) αποφάσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως 
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Πρακτικό 
Ημερομηνία 
Συνεδρίασης 

  
Σύνολο 

συζητηθέντων 
θεμάτων 

1 1ο 19/01/2021 Τακτική 12 

2 2ο 09/02/2021 Τακτική 18 

3 3ο 25/02/2021 Τακτική 12 

4 4ο 09/03/2021 Τακτική 12 

5 5ο 12/03/2021 Έκτακτη 1 

6 6ο 23/03/2021 Τακτική 12 

7 7ο 29/03/2021 Έκτακτη 1 

8 8ο 08/04/2021 Τακτική 9 

9 9ο 22/04/2021 Τακτική 25 

10 10ο 07/05/2021 Έκτακτη 1 

11 11ο 14/05/2021 Τακτική 29 

12 12ο 24/05/2021 Έκτακτη 1 

13 13ο 26/05/2021 Τακτική 17 

14 14ο 03/06/2021 Έκτακτη 1 

15 15ο 08/06/2021 Τακτική 17 

16 16ο 22/06/2021 Τακτική 7 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Οικονομικής 
Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021, ανά τομέα αρμοδιότητας της, ως 
εξής: 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού 
και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, 
στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η 
έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 1 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΖΡΝΩΨΛ-ΟΚΥ 

2 2 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΘΙΖΩΨΛ-ΖΘΠ 
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έτους 2020. 

3 17 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (1 υπέρ με 

επιφυλάξεις) 
6ΖΡΕΩΨΛ-ΕΗΦ 

4 36 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(2 κατά) 
ΨΡΣ2ΩΨΛ-ΚΓΝ 

5 46 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(1 υπέρ με 

επιφυλάξεις) 
Ω5ΞΜΩΨΛ-ΡΦΖ 

6 56 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΞΓ7ΩΨΛ-ΓΑ5 

7 80 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(1 υπέρ με 

επιφυλάξεις) 
Ε98ΛΩΨΛ-ΧΣ5 

8 81 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού 
έτους 2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 94ΙΓΩΨΛ-ΡΡΕ 

9 105 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΓ5ΨΩΨΛ-ΞΔ9 

10 152 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω0ΝΛΩΨΛ-6ΣΧ 

11 169 
Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 και κατάρτιση 
σχεδίου αναμόρφωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΛΔΕΩΨΛ-ΑΨΔ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους 
προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και 
τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 6 
Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου περί τροποποίησης 
προϋπολογισμού έτους 2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΩΤΨ6ΩΨΛ-ΠΜΠ 

2 7 
Έγκριση απόφασης αναμόρφωσης στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
9ΟΘΡΩΨΛ-Ξ3Ν 

3 16 
Έγκριση της απόφασης του ΝΠΔΔ Δ. Αμυνταίου περί 
τροποποίησης προϋπολογισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΩΥ9ΥΩΨΛ-ΑΛΡ 

4 107 
Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος 
Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΩΙ9ΦΩΨΛ-6ΚΚ 

5 108 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος 
Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΨΖΛΒΩΨΛ-Χ1Θ 

6 109 
Έγκριση της αριθ. 40/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΩΙ9ΞΩΨΛ-ΛΔ1 

7 160 
Έγκριση της αριθ. 14/2021 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί 
ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ψ8ΦΧΩΨΛ-ΙΞΝ 
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8 161 
Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί 
κατάρτισης και ψήφισης έκθεσης πεπραγμένων έτους 
2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΨΔΕ5ΩΨΛ-ΝΤ9 

9 172 
Έγκριση της αριθ. 09/2021 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου 
Αμυνταίου περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΩΥΤ2ΩΨΛ-Ζ9Χ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ. δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του 
πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών 
συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του 
προσωπικού των άρθρο 206, 209, 211 του ν.3584/2007 και 36 του ν.4765/2021. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 5 
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9Λ9ΩΩΨΛ-2ΣΩ 

2 55 
Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 
δημόσιας διοίκησης 2022 -2025. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  9ΛΒΟΩΨΛ-ΦΧΙ 

3 113 Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας έτους 2021. ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΨΙ3ΩΨΛ-ΣΧ2 

4 154 

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των 
υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της 
αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων 
ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο 
προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 
του Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΤΗΖΩΨΛ-224 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 12 

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική 
Οικονομία στο Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
50.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΝΦΩΨΛ-ΞΝ3 

2 14 
 Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών 
εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΛΝΦΩΨΛ-ΘΜΑ 
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3 22 

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης ΑΤ08 (19576/19-10-2020) «Smart 
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και 
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού 
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΑΝΗΩΨΛ-ΦΞ0 

4 23 
 Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις 
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  9ΙΥ3ΩΨΛ-51Λ 

5 24 

Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και καθορισμός 
όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο "Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 
Αμυνταίου".  

ΟΜΟΦΩΝΑ 647ΒΩΨΛ-ΦΧΕ 

6 25 

 Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και 
καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και 
αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό», 
προϋπολογισμού 55.017,56€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΥΒΕΩΨΛ-ΧΒΣ 

7 31 

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων του Προγράμματος Αντώνης 
Τρίτσης με κωδικούς AT03 «Παρεμβάσεις και δράσεις 
βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές 
διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»,  ΑΤ04 «Χωριστή 
Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ΑΤ10 
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και ΑΤ14 
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ38ΓΩΨΛ-ΔΘΘ 

8 35 

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 
εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με 
συνοδό εξοπλισμό», προϋπολογισμού 55.017,56€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΕΝ8ΩΨΛ-5Φ9 

9 44 

 Έγκριση μελέτης και καθορισμός διαδικασίας 
ανάθεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» με 
προϋπολογισμό 160.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΨΣΓΩΨΛ-874. 

10 47 

Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο 
«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 39.680,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6102ΩΨΛ-Ν3Δ 

11 48 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.394.697,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 93ΙΕΩΨΛ-ΠΤΦ 

12 49 

 Ανάκληση της αριθ. 295/2020 απόφασης Ο.Ε.. 
Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με 
τίτλο «Άρση Επικινδυνότητας και κατεδάφιση 
ετοιμόρροπων κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΒΦΒΩΨΛ-ΠΦ2 
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74.400,00€, και συγκρότηση εκ νέου επιτροπής 
διαγωνισμού. 

13 50 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής οδού Αγίου 
Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 270.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ6ΠΜΩΨΛ-ΝΒ7 

14 51 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων 
δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€, και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΛ8ΥΩΨΛ-6ΧΚ 

15 52 
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και καθορισμός 
διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη Σχεδίου 
Ασφάλειας Νερού», προϋπολογισμού 74.012,40€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 967ΘΩΨΛ-Ξ00 

16 54 
 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΞΕ7ΩΨΛ-21Η 

17 59 
Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών 
εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, 
για πολυετή καλλιέργεια. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΚΥΜΩΨΛ-69Η 

18 60 
Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών 
εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου 
Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.  

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(2 κατά) 
6ΝΗΣΩΨΛ-Ν9Ι 

19 64 

Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για 
την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 150.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω3ΛΛΩΨΛ-ΠΦ3 

20 65 

Ανάκληση της αριθ. 49/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του 
έργου με τίτλο «Άρση Επικινδυνότητας και κατεδάφιση 
ετοιμόρροπων κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 
74.400,00€, και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΒΨΗΩΨΛ-65Σ 

21 66 

Ανάκληση της αριθ. 50/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του 
έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής 
οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 270.000,00€, και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΨΜΟΩΨΛ-ΔΩΓ 

22 67 

Ανάκληση της αριθ. 51/2021 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του 
έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακόστρωτων & 
λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€, και 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ4ΨΩΨΛ-ΤΜΡ 

23 69 

Αναστολή εκτέλεσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου 
Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή 
καλλιέργεια. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΕΙΧΜΩΨΛ-Η9Α 
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24 71 
Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση της συστάδας 
3α του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Ασπρογείων Δ. 
Αμυνταίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ4ΠΙΩΨΛ-2ΚΡ 

25 72 
Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση των συστάδων 
6α και 6β του δασοκτήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Γ9ΔΩΨΛ-8Ξ8 

26 77 

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση 
της πράξης: «Σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αμυνταίου, προϋπολογισμού 
39.680,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΩ91ΩΨΛ-570 

27 90 

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο 
“Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, 
περιόδου 2021–2022”, προϋπολογισμού 364.739,80 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΓΥΕΩΨΛ-Ο61 

28 91 

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες 
του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 150.000,00 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΩΥΗΩΨΛ-ΠΘ1 

29 96 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων 
δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€, και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΦ9ΞΩΨΛ-ΣΚΛ 

30 97 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Ανάπλαση παραλιακής δημοτικής οδού Αγίου 
Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 270.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΖΖΕΩΨΛ-ΠΣΞ 

31 98 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Άρση Επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων 
κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00€, και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού . 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΦΜΨΩΨΛ-ΟΒ0 

32 99 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με 
τίτλο «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια του 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 
62.100,00€. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(1 κατά) 
ΨΥ88ΩΨΛ-4ΦΧ 

33 102 

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και 
αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό», 
προϋπολογισμού 55.017,56€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΗΥ5ΩΨΛ-ΦΑΥ 
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34 116 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Λ8ΕΩΨΛ-ΨΜΧ 

35 129 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΞΓΦΩΨΛ-Τ3Σ 

36 130 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 421.600,00€, 
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΧΒΔΩΨΛ-8ΨΚ 

37 131 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. 
Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 2.510.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 623ΟΩΨΛ-0Ο1 

38 132 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας νερού 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 
74.012,40€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΞΝΖΩΨΛ-66Α 

39 136 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της συστάδας 3α 
του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Ασπρογείων Δ. 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΡ44ΩΨΛ-Β67 

40 137 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας των συστάδων 6α 
και 6β του δασοκτήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜΝΔΩΨΛ-ΥΧΜ 

41 145 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων 
(8κ.μ. και 12κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων) 
περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€ , και 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜΦΡΩΨΛ-ΕΙΧ 

42 146 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 147.925,70€, και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω2ΥΥΩΨΛ-Ζ52 

43 147 

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, 
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 90ΙΑΩΨΛ-7ΓΟ 

44 148 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Υποδομές 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 
2.510.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΒΥΤΩΨΛ-ΧΣ6 

45 149 

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανάπλαση 
παραλιακής δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 
270.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΡ9ΑΩΨΛ-ΚΚ7 
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46 150 

 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 59.767,75€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΕΖΓΩΨΛ-Ι5Σ 

47 167 

Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων 
δημοτικών οδών οικισμών Δήμου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 62ΒΚΩΨΛ-Λ8Ω 

48 168 
Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Άρση 
επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων 
κτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΣΨΠΩΨΛ-Ω5Ω 

49 174 

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια», 
προϋπολογισμού 59.767,75 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  6Σ6ΖΩΨΛ-ΥΡΖ 

50 175 

Αναστολή εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις 
οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Α74ΩΨΛ-7Ν8 

 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  στ) Αποφασίζει για: 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα 
με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 8 

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της Δημόσιας 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης στα πλαίσια 
του έργου Less Waste – Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Greece – The Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020"», 
συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 11.600,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΞ4ΔΩΨΛ-Ψ1Ο 

2 9 

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της Δημόσιας 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Ελεγκτικής (Πιστοποίησης) στα πλαίσια 
της Πράξης με το ακρωνύμιο "LESS WASTE II"» 
συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 2.999,99 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ327ΩΨΛ-ΖΥΚ 

3 27 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 
μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΟ21ΩΨΛ-ΓΜΛ 
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4 28 

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) με τίτλο «Βελτίωση - Αποκατάσταση  Δημοτικών 
οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 
645.500,00€. 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(2 κατά) 
ΡΤ4ΞΩΨΛ-Υ75 

5 29 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών 
Δικτύων Αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. 
Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58, περί 
χορήγησης παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΑΝ6ΩΨΛ-Π1Φ 

6 30 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού 
Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 
μελέτης 2.749.075,54€, περί χορήγησης παράτασης 
ενδεικτικών και αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΕΒΖΩΨΛ-4ΚΜ 

7 34 

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 
μελέτης 74.000,00. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΓΖΣΩΨΛ-9ΥΜ 

8 53 
 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οριζόντιας 
σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΞΟΖΩΨΛ-4ΙΙ 

9 76 

Έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εσωτερικών 
δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. 
Φιλώτα» . 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΑΟΛΩΨΛ-4ΧΤ 

10 88 

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση τρίτης 
(3ης) παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με 
τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της 
Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συμβατικού 
προϋπολογισμού 67.728,80 € 

ΟΜΟΦΩΝΑ 998ΤΩΨΛ-ΡΟΨ 

11 89 

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση 
δεύτερης (2ης) παράτασης της προθεσμίας 
παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Ελεγκτικής 
(Πιστοποίησης) στα πλαίσια της Πράξης με το 
ακρωνύμιο “WINCOME”», προϋπολογισμού 800,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΚ1ΒΩΨΛ-4ΑΔ 

12 100 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών 
ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΦΔ5ΩΨΛ-Η1Ν 

13 101 

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 
μελέτης 2.749.075,54€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΑΦΔΩΨΛ-ΣΚ9 

14 104 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. 
Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
μελέτης 1.529.838,71, περί χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ1Θ2ΩΨΛ-706 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



15 117 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, 
κατά το Σχολικό Έτος 2020 – 2021», συνολικού 
συμβατικού προϋπολογισμού 35.158,88 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Γ26ΩΨΛ-ΒΧΝ 

16 128 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών 
οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου.» 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ37ΒΩΨΛ-Α4Η 

17 159 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξαίρεση 
από την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων αρ. 362,364 και 
400 που κατακυρώθηκαν από την 116/2021 απόφαση 
Ο.Ε.. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΖ2ΧΩΨΛ-ΣΘ1 

18 162 

Έγκριση ειδικής διαταγής «Μείωση αμοιβής αναδόχου 
για μη ουσιώδη ελαττώματα στα πλαίσια της 
κατασκευής του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης 
Τ.Κ. Κέλλης”, συμβατικής δαπάνης 496.109,26 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), αναδόχου 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ1ΑΝΩΨΛ-ΦΨΗ 

19 163 

Έγκριση ειδικής διαταγής προς την ανάδοχο του έργου 
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» σύμφωνα 
με το άρθρο 159 του Ν. 4412/16, για αποκατάσταση 
ελαττωμάτων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΦΗΡΩΨΛ-ΧΩΛ 

20 164 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις 
σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020» 
προϋπολογισμού μελέτης 555.662,95€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης 
εκτέλεσης του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΣ98ΩΨΛ-0ΓΕ 

21 165 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Επισκευή - συντήρηση 
Δ.Α.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 
512.500,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΤΩΛΩΨΛ-ΛΔ2 

22 166 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση 
του αναδόχου του έργου «Επισκευή, συντήρηση και 
προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου» 
προϋπολογισμού μελέτης 195.924,89€, περί 
χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης 
εκτέλεσης του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣΘ6ΩΨΛ-94Ε 

23 173 

Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού 
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο 
«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», 
προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΨΤ6ΩΨΛ-9Α8 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 
έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην 
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και 
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, 
σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 10 
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου 
με τίτλο «Οδοποιία Αγροτικών Οδών Δήμου 
Αμυνταίου» προϋπολογισμού 3.813.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΛΦ1ΩΨΛ-ΓΒ5 

2 11 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου 
με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας Αγροτικής Οδού 
Αναργύρων – Βαλτονέρων – Λιμνοχωρίου» 
προϋπολογισμού 748.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΞΥΧΩΨΛ-ΗΕΜ 

3 38 

 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών 
φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο του 
Οικισμού Σωτήρα, της Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου 
Αμυνταίου (πλησίον ιδιοκτησίας Πρώϊου Λάζαρου)», 
προϋπολογισμού 2.314,83€.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜΔ8ΩΨΛ-ΚΚ7 

4 39 

 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και τριών (3) απλών 
φωτιστικών σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. 
Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου (μεταξύ οικίας 
Παγώνας Βάγια & Ξενώνα “Νύμφες”)», 
προϋπολογισμού 2.363,19€.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΦΡ4ΩΨΛ-ΗΡ 

5 40 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού σώματος 
πολυτελείας σε υφιστάμενο στύλο σε κοινόχρηστο 
χώρο της Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου 
(παιδική χαρά)», προϋπολογισμού 48,36€.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΓΛ8ΩΨΛ-Δ5Λ 

6 118 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Εγκατάσταση ενός (1) στύλου και ενός (1) απλού 
φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. 
Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου (3η πάροδος 5ης 
Μεραρχίας πλησίον ιδιοκτησιών Χατζή Ιωάννη & 
Μπάτσιου Κωνσταντίνου)», προϋπολογισμού 
1.157,42€.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΖΜ1ΩΨΛ-ΖΟ2 

7 119 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Τοποθέτηση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος σε 
υφιστάμενο στύλο σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. 
Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου (διάβαση 
σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Α. 
Παπανδρέου)», προϋπολογισμού 48,36 €.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΑΦΖΩΨΛ-60Σ 

8 120 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο 
Χαμηλής Τάσης της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. 
Σκλήθρου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
12.073,40 €.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΨΩΕΩΨΛ-Φ1Μ 

9 121 
 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές – 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αετού & 
Κοινοτήτων» προϋπολογισμού 10.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΥΣΞΩΨΛ-0ΒΝ 

10 122 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές – 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 10.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ8ΠΠΩΨΛ-5Μ3 

11 123 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις 
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 
10.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΓΕΡΩΨΛ-8Τ8 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



12 124 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Διευθέτηση 
ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αντιγόνου», 
προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ9Η6ΩΨΛ-ΡΟ4 

13 138 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευές - 
συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης 
ομβρίων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 10.000,00€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 64ΓΜΩΨΛ-Δ24 

14 139 
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο 
«Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
Κοινότητας Σκλήθρου», προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(2 υπέρ με 

επιφυλάξεις) 
ΩΝ9ΙΩΨΛ-Φ92 

15 140 
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο 
«Τοπογραφική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
Κοινότητας Σκλήθρου», προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
(2 υπέρ με 

επιφυλάξεις) 
69ΓΤΩΨΛ-Θ5Χ 

16 171 

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«Χορήγηση νέων παροχών για τη σύνδεση στο δίκτυο 
Χαμηλής Τάσης των αντλιοστασίων λυμάτων Τ.Κ. 
Βεγόρας, Λεβαίας, Φιλώτα και Μανιακίου, του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 13.896,99 €.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΡΙΩΘΩΨΛ-43Γ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του 
δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και 
αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή 
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 
πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 26 

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".  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΑΩΧΩΨΛ-ΥΞΠ 

2 92 

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων 
της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT03 
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης 
ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 
λυμάτων» 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Δ73ΩΨΛ-0ΑΑ 

3 93 

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων 
της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08  
«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – 
τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜΗΚΩΨΛ-ΜΦ9 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



κορωνοϊού COVID-19» 

4 94 

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων 
της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ10 
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Ε7ΩΩΨΛ-53Τ 

5 95 

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων 
της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΛΘ7ΩΨΛ-ΑΞ8 

6 141 

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», 
Άξονας Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία 
του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων», με τίτλο «Έργα ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών 
εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας», στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 
136 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΘ6ΒΩΨΛ-Κ7Θ 

7 142 

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.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΞΨ6ΩΨΛ-8Γ0 

8 143 

Αποδοχή όρων συμμετοχής 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 «Δράσεις για υποδομές που 
χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 
έλεγχος)», και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων 
της αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της 
Πρόσκλησης AT11 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 992ΩΩΨΛ-ΟΟΛ 
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9 144 

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 
προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 
Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», 
και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης 
χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης AT14 
του Υπουργείου Εσωτερικών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΔΗΡΩΨΛ-3ΦΠ 

10 151 
Προτεραιοποίηση προτάσεων Δήμου Αμυνταίου και 
αίτηση ένταξης κατ’ εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 
στο Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΠΩΚΩΨΛ-7ΙΒ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε 
είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 
4412/2016. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 126 

Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και του Δήμου 
Αμυνταίου για το έργο "Υποδομές οδοποιίας για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας 
(Δήμος Αμυνταίου)".  

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ4ΖΟΩΨΛ-5ΜΘ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές 
αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 
ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού 
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν 
επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 
αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών 
παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή 
της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η 
αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 4 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη 
γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 
12533/25-08-2020 αίτησης του κ. ΜΑΚΡΗ 
Κωνσταντίνου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΙΗ3ΩΨΛ-ΝΣ1 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



2 41 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη 
γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 
12167/29-12-2020 αίτησης του κ. BALLA Agron.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Μ45ΩΨΛ-0ΩΧ 

3 62 

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση των 
αριθ. πρωτ. 3595/16-03-2021 και 3596/16-03-2021 
αποφάσεις έκπτωσης αναδόχου έργου του Δήμου 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΡ0ΟΩΨΛ-ΜΚΘ 

4 156 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη 
γνωμοδότηση του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 
3221/08-03-2021 αίτησης του κ. ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Νικόλαου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΟΩΝΩΨΛ-ΟΨΤ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ια) Αποφασίζει για: 

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του 
δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του 
δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να 
μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, 
αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 84 
 Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Δ. 
Αμυνταίου, στην Αθήνα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΘΥΣΩΨΛ-7ΘΞ 

2 134 
Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης Δημάρχου Αμυνταίου, στην Αθήνα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΥΒΦΩΨΛ-Μ8Ω 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων 
δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 32 

 Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης 
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου 
‘Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου 
Αμυνταίου’, συνολικού ποσού 421.600,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Ν2ΡΩΨΛ-83Ψ 

2 33 

Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης 
επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα Α. Τρίτσης, για την εκτέλεση του έργου 
‘Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. 
Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου’, συνολικού ποσού 
2.635.000,00 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΠΙ6ΩΨΛ-1ΦΚ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. ν' της παρ. 1Β του 

ΑΔΑ: 67ΘΧΩΨΛ-ΑΑΟ



άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου 
απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την 
οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 18 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πλαισίου 
(κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και 
τηρουμένης διαδικασίας) περί μείωσης τελών ύδρευσης 
– αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. έτος 
2021 και εφεξής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΥΔ0ΩΨΛ-93Τ 

2 82 

 Τροποποίηση της αριθ. 275/2015 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού  τελών και 
προστίμων του  Κανονισμού Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Α2ΠΩΨΛ-88Ρ 

3 83 
 Ένταξη της Τ.Κ. Κέλλης στον πίνακα τιμολόγησης 
δημοτικών τελών ύδρευσης μετά την ολοκλήρωση του 
έργου ¨Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Η3ΙΩΨΛ-1ΞΙ 

4 106 
Συμπλήρωση της αριθ.  82/2021 απόφασης ΟΕ σχετικά 
με τον καθορισμό  τελών και προστίμων του  
Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω8ΝΘΩΨΛ-ΡΣ3 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου 
και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν 
προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προ0σληφθεί δεν 
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει 
την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η  ανάθεση σε 
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξιδεικευμένη 
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’114). 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 42 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να 
παραστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Φλώρινας, 
σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ154/02-02-2021 κλήση (Αρ. 
Καταχ.: ΠΡ241/4-10-2016, Αρ. Πινακίου 35), και σε 
κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΕΛΦΩΨΛ-ΡΨΟ 

2 43 

 Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για 
κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ8ΔΒΩΨΛ-ΟΔΜ 

3 61 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για 
παράσταση και προκατάθεση υπομνήματος ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις 
27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., και 
εξειδίκευση πίστωσης, για κάθε εξ αναβολής αυτής της 
δικασίμου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 61ΥΜΩΨΛ-5ΨΩ 
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4 63 

 Ανάκληση της αριθ. 226/2020 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Ορισμός εκ νέου 
πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη 
δικάσιμο της 20ης/04/2021, ημέρα Τρίτη, στο Τριμελές 
Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας (Αριθ. Ε. 
74/19), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9402ΩΨΛ-8Ξ5 

5 68 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για 
παράσταση και κατάθεση υπομνήματος στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (2ο Τακτικό Ανακριτικό 
Τμήμα), και εξειδίκευση πίστωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣΛΩΩΨΛ-ΡΔΕ 

6 73 

Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση 
ενώπιον του Πταισματοδίκη Αμυνταίου και σύνταξη  
υπομνήματος παροχής εξηγήσεων  του Δημάρχου 
Δήμου Αμυνταίου, κ. Μπιτάκη Α., και του Προέδρου 
Δ.Σ., κ. Θωμαίδη Χ.. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6408ΩΨΛ-Κ3Ψ 

7 78 

 Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για 
παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, Γ’ Τμήμα, στις 
13/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ., καθώς 
και σε κάθε εξ αναβολής αυτής, και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΞΡ1ΩΨΛ-Ν7Π 

8 79 

Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετης 
πράξης επί του υπ’ αρ. 993/6-12-2019 δανειστικού 
συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (σήμερα Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»). 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω3ΜΨΩΨΛ-9Α8 

9 103 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση –
αντίκρουση πρόσθετης παρέμβασης της Ι. Ιωσηφίδη – 
Ξινό-Νερό Α.Ε. στην εξ΄ αναβολής δικάσιμο της 11-05-
2021 ενώπιον του ΣτΕ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΥΝ6ΩΨΛ-4ΒΗ 

10 110 
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης 
κατά της αριθ. 115/2021 απόφασης του  Μονομελούς 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης, Τμήμα Β’. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΜΟ2ΩΨΛ-ΩΗ6 

11 111 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να 
παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 
δικάσιμο της 17ης Ιουνίου 2021, καθώς και σε κάθε μετ’ 
αναβολής αυτής, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 
32740/23-04-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΚΗΕΩΨΛ-ΔΤΗ 

12 112 

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να 
παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ225/19-02-2021 
κλήση (Αρ. Καταχ.: ΠΡ200/08-03-2019, Αρ. Πινακίου 
1), και σε κάθε μετ’ αναβολής αυτής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΠ0ΩΩΨΛ-ΥΛΗ 

13 133 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για 
κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Φλώρινας (Διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων), παράσταση στην προσωρινή συζήτηση και 
κατάθεση σημειώματος, την 24η/05/2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ., και εξειδίκευση πίστωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΗΜ8ΩΨΛ-5ΧΟ 
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14 135 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη 
Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για  
παράσταση και κατάθεση σημειώματος ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων), την 03η Ιουνίου 2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., καθώς και σε κάθε εξ 
αναβολής αυτής, και εξειδίκευση πίστωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΜΙΒΩΨΛ-1Α3 

15 157 
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης 
κατά της αριθ. 171/2021 απόφασης του  Μονομελούς 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Κοζάνης, Τμήμα Β’. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΤΑ7ΩΨΛ-Ν5Η 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιε) Αποφασίζει για: 

1. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 3 Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΔΒ3ΩΨΛ-9ΨΘ 

2 37 

Λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των μισθωμάτων 
δημοτικών ακινήτων στα πλαίσια εφαρμογής των 
μέτρων αποφυγής διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-
19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Ρ06ΩΨΛ-7Β2 

3 57 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, της μείωσης τελών 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Ι5ΟΩΨΛ-ΩΤΥ 

4 58 Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.  ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΥ39ΩΨΛ-3Η1 

5 70 

Λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των μισθωμάτων 
δημοτικών ακινήτων στα πλαίσια εφαρμογής των 
μέτρων αποφυγής διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-
19. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 97Α7ΩΨΛ-3ΣΣ 

6 114 

Λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των μισθωμάτων 
δημοτικών ακινήτων στα πλαίσια εφαρμογής των 
μέτρων αποφυγής διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-
19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ781ΩΨΛ-4ΥΠ 

7 115 Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΝΖΨΩΨΛ-Δ2Ζ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 15 
 Ανάκληση των αποφάσεων 179/2018, 50/2019 και 
51/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, περί 
αποδοχής δωρεάς. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΒΠΞΩΨΛ-ΝΨ0 

2 75 
Αποδοχή δωρεάς σύμφωνα με την αριθ. 1/2021 
απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Λεχόβου Δ. 
Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ7Π8ΩΨΛ-Ζ1Φ 
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Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης 
πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής 
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του 
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 125 

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 6.589.607,71€ και χρηματοδότησης 
ΕΣΠΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΠΠ9ΩΨΛ-ΤΣΖ 

2 127 
Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκπλήρωσης δωρεάς 
του Ν.4182/13 από την εταιρεία TRANS ADRIATIC 
PIPELINE AG. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΡΠ5ΩΨΛ-2ΝΙ 

Αρθρ. 72, παρ. 1 περ.  κ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε 
Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 
53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και 
δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4674/2020. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 170 

Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Φλώρινας, 
Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με την 
επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.», β) για τη Σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων των Δήμων 
Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών και του σωματείου με 
την επωνυμία «Ο.Ε.Ν.Ε.Φ.», γ) για την έγκριση του 
σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, και ε) για την 
παροχή εξουσιοδότησης για τις απαραίτητες 
διαδικαστικές ενέργειες. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ8ΡΣΩΨΛ-0ΟΟ 

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο 
στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική 
συνεδρίαση. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 13 
Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Αμυνταίου (Β’ εξάμηνο 2020). 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Λ13ΩΨΛ-ΦΦΦ 
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Και 

«Αρμοδιότητες του δημάρχου» 
(αρθ. 58 Ν. 3852/2020 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) 

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου 
για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής 
κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικότητας. 

Ειδικότερα, ο δήμαρχος: 

………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση 
της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν 
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο 
δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΘΕΜΑ 
Λήψη 

απόφασης 
ΑΔΑ 

1 19 

 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση 
δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών 
σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο του Οικισμού Σωτήρα, 
της Τ.Κ. Αμυνταίου, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον 
ιδιοκτησίας Πρώϊου Λάζαρου)», προϋπολογισμού 
2.314,83 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6ΙΣΩΩΨΛ-6ΝΗ 

2 20 

 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση 
δύο (2) στύλων και τριών (3) απλών φωτιστικών 
σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Νυμφαίου, 
του Δήμου Αμυνταίου (μεταξύ οικίας Παγώνας Βάγια & 
Ξενώνα “Νύμφες”)», προϋπολογισμού 2.363,19 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9ΨΡ9ΩΨΛ-ΔΘΚ 

3 21 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση 
ενός (1) φωτιστικού σώματος πολυτελείας σε 
υφιστάμενο στύλο σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. 
Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου (παιδική χαρά)», 
προϋπολογισμού 48,36€. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ω8ΦΔΩΨΛ-4ΘΟ 

4 45 
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 6Η78ΩΨΛ-Π47 

5 74 Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων. ΟΜΟΦΩΝΑ 9Χ31ΩΨΛ-56Η 

6 85 

 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση 
ενός (1) στύλου και ενός (1) απλού φωτιστικού 
σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αμυνταίου, 
του Δήμου Αμυνταίου (3η πάροδος 5ης Μεραρχίας 
πλησίον ιδιοκτησιών Χατζή Ιωάννη & Μπάτσιου 
Κωνσταντίνου)», προϋπολογισμού 1.157,42 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 9Γ2ΝΩΨΛ-79Ι 
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7 86 

 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση 
ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο 
στύλο σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου του 
Δήμου Αμυνταίου (διάβαση σιδηροδρομικών γραμμών 
επί της οδού Α. Παπανδρέου)», προϋπολογισμού 48,36 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΠΚΟΩΨΛ-ΙΘΥ 

8 87 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση νέας 
παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης 
της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Σκλήθρου, του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 12.073,40 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΣΑ8ΩΨΛ-Ω7Ξ 

9 153 
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης, σύμφωνα με την αριθ. 80/2021 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψ06ΗΩΨΛ-Λ7Κ 

10 155 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Χορήγηση 
νέων παροχών για τη σύνδεση στο δίκτυο Χαμηλής 
Τάσης των αντλιοστασίων Τ.Κ. Βεγόρας, Λεβαίας, 
Φιλώτα και Μανιακίου, του Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 13.896,99 €. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 67ΡΦΩΨΛ-42Κ 

11 158 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 
7746/24-05-2021 αίτησης της εταιρείας BLINK 
CHARGING HELLAS M.A.E.». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΜΗΓΩΨΛ-22Λ 

Παρατηρήσεις: 

- Κατά την συζήτηση ελήφθησαν υπόψη οι γνώμες και οι αποφάσεις, που είχαν 
προηγηθεί πως αυτό απαιτείται εκ του νόμου. 

- Σε όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται το νομοθετικό 
πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση. 

- Επίσης καταγράφηκε η άποψη των μελών της μειοψηφίας στις αποφάσεις για τις 
οποίες καταψήφισε τις εισηγήσεις. 

- Όλες οι αποφάσεις της Ο.Ε. αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
διαβιβάστηκαν - κοινοποιήθηκαν στους αποδέκτες τους. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συντάσσει  και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση Πεπραγμένων 
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυντάιου, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021, όπως 
αναλυτικά παρατίθεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 252/2021 
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. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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