
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμύνταιο, 03/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ. 8490 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
 
                                                                                                                         

 
 
 

15η 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. 33506/29-05-2021 (Β’ 2233), καλείστε να 
συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, την 08 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη 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. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, σύμφωνα με την 
αριθ. 80/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

3. 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. 

4. 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 €. 

5. 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. 

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

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

8. 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.. 

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

10. Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί κατάρτισης και ψήφισης 
έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020. 

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



11. 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». 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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

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

 

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». 

 


