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9η 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. 22439/10-04-2021 (Β’ 1441), καλείστε να 

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

οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Zoom, την 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021. 

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

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

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

6. 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%. 

7. 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%. 

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



8. 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 €. 

9. 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 € 

10. 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 €. 

11. 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%. 

12. 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%. 

13. 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» 

14. 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 (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» 

15. 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» 

16. 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». 

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

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



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

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

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

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

23. 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 €. 

 
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». 

 


