
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   69/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

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

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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 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. 18877/27-03-2021 (Β’ 1194), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4333/02-
04-2021 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 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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. i εδ στ. της παρ. 1 του αρθ 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 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.  

Με την αριθ. 44/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε 
η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου 
Αμυνταίου, για πολυετή καλλιέργεια, και στη συνέχεια, με την αριθ. 60/2021 
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απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, καθορίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης για την εκμίσθωση αυτών των δημοτικών εκτάσεων. 
Το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας της Δ/νσης Διοίκησης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με το αριθ. 
πρωτ. 36765/05-04-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 4650/07-04-2021) έγγραφό του, 
γνωστοποίησε στον Δήμο Αμυνταίου ότι ο κος Κύρκου Κυριάκος, δημοτικός 
σύμβουλος Δ. Αμυνταίου, κατέθεσε προσφυγή κατά της αριθ. 44/2021 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω 
απόφασης καθώς και την παύση κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που 
απορρέει από αυτήν την απόφαση. 

Προτείνεται, λοιπόν, η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του 
Δήμου Αμυνταίου, για πολυετή καλλιέργεια, η οποία έχει προγραμματιστεί για 
την Τρίτη 13/04/2021, σύμφωνα με την αριθ. 60/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, έως ότου εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή και κοινοποιηθεί στον 
Δήμο Αμυνταίου η σχετική απόφαση. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, 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 αριθ. 44/2021 απόφαση Δ.Σ. 
3. Την αριθ. 60/2021 απόφαση Ο.Ε.  
4. Το αριθ. πρωτ. 36765/05-04-2021 έγγραφο Τμ. Διοικητικού – 

Οικονομικού Ν. Φλώρινας της Αποκ. Διοικ Ηπ. – Δυτ. Μακεδονίας 
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Αναστέλλει την διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση των δημοτικών 
εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου, για πολυετή 
καλλιέργεια, έως ότου εξεταστεί η αριθ. πρωτ. 34306/30-03-2021 προσφυγή 
του κ. Κύρκου Κυριάκου και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον 
Δήμο Αμυνταίου. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 69/2021 

     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.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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