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2η 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. 6877/29-01-2021 (Β’ 341), καλείστε να 
συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, την 09 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ., με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

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

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

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

4. Έγκριση της απόφασης του ΝΠΔΔ Δ. Αμυνταίου περί τροποποίησης 
προϋπολογισμού. 

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

6. 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. 

7. 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 €. 

8. 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 €. 

ΠΡΟΣ:  
1. Τακτικά μέλη Ο.Ε. 
2. Αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 
3. Πρόεδρο Κοινότητας Νυμφαίου 
    (για το 2ο θέμα) 
 



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

9. 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 €. 

10. Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του πλήρους Τεύχους Μελέτης και 
Καθορισμός όρων του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και 
αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 3.720.000,00 €. 

11. 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». 

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

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

14. 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€. 

15. 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".  

16. 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. 

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

18. 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. 

19. 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.  

 

Ο Πρόεδρος 
 

Μπιτάκης Άνθιμος 
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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». 

 


