
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   132/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία», άξονας προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 
ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
στην περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής 
Μακεδονίας». 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 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 πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπ’ όψη: 

Την ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 170/953/16.03.2022 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΠ 
ΕΠ/ΠΔΜ), για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 8: ΄΄Προώθηση της 
διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού ΄΄, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 
στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 
παρέμβασης ΟΧΕ  αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας», 

Α. Προτείνεται η υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο : 

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς 
προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης 
ΟΧΕ Δήμου Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 94.100,00 € η οποία συμπεριλαμβάνει 
δύο  υποέργα και συγκεκριμένα: 

Υποέργο 1 με τίτλο «Συμβουλευτική –Κατάρτιση - Πιστοποίηση» με προϋπολογισμό 
54.100,00€  

Υποέργο 2 με τίτλο «Διαχείριση Οικονομικού αντικειμένου» με προϋπολογισμό 
40.000,00€.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. πρωτ. 953/16-03-2022 πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας 
Δυτ. Μακεδονίας 

3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. 
Αμυνταίου 

4. 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. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Συμβουλευτική, 
κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου 
Αμυνταίου» με προϋπολογισμό 94.100,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 8: 
«Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Γ. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει δύο  υποέργα: 

i. Υποέργο 1 με τίτλο «Συμβουλευτική –Κατάρτιση - Πιστοποίηση» με 
προϋπολογισμό 54.100,00€  

ii. Υποέργο 2 με τίτλο «Διαχείριση Οικονομικού αντικειμένου» με 
προϋπολογισμό 40.000,00€. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 
περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 132/2022 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.           

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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