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11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 

διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 28503/08-05-2021 (Β’ 1872), καλείστε να 

συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Zoom, την 14 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

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

2. Συμπλήρωση της αριθ.  82/2021 απόφασης ΟΕ σχετικά με τον κ.αθορισμό  τελών 
και προστίμων του  Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

3. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ. 

4. Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ. 

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας έτους 2021. 

ΠΡΟΣ:  
1. Τακτικά μέλη Ο.Ε. 
2. Αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 
 



10. Παράταση σύμβασης εργασίας προσωπικού για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19. 

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

12. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

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

14. 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%. 

15. 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 €.  

16. 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 €.  

17. 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 €.  

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

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

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

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

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

23. 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)".  

24. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 
136 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Έργα ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας». 

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

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



Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου.» 

27. 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. 

28. 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  

29. 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  

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

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Μπιτάκης Άνθιμος 
 

 

Κοινοποίηση: 

1. Πρόεδρο Δ.Σ.    
2. Γ.Γ. Δήμου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπ.  
4. Δ/νση Οικ/κών Υπ. 

5. Αυτοτελές Τμ. Προγρ., Οργ.&Πλ. 
6. ΔΗΚΕΑ 
7. ΝΠΔΔ 
8. Επικεφαλής των παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην Οικ. Επιτροπή (αρ.75 παρ.1 ,    

    Ν.3852/10)*: 
- Κρητικού Διαμαντούλα – Επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία για την ανάπτυξη του 

Δήμου Αμυνταίου» 
- Ελευθεριάδης Κυριάκος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 

Αμυνταίου» 

 

 

* Ν.3852/10 αρ.75 παρ. 1: « [………..] Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να 
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν 
εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74». 

 


