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21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως 
αντικαταστάθηκε και 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/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-
2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην κεκλεισμένων των θυρών Τακτική 
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, την 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  
και ώρα 18:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο 
«Ετοιμάσου για ένα καλύτερο μέλλον». - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Μπερμπερίδης Π. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την υποβολή προσφοράς για αγορά 
ακινήτου στην Δ.Κ. Αμυνταίου, Δ. Αμυνταίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Μπερμπερίδης Π. 

3. Στέγαση μαθητών Νηπιαγωγείου Αετού Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΔΣ Θωμαΐδης Χ.  

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με την αριθ. 249/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. - 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην 
Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου, για δημιουργία πρόχειρων σταβλικών  
εγκαταστάσεων. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. 
Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου, για δημιουργία αγροτικής αποθήκης. – 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις 
Κοινότητες Αγ. Παντελεήμονα και Πετρών, και στον οικισμό Σωτήρα της Δ.Ε. 
Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

ΠΡΟΣ:  
1. Δήμαρχο Αμυνταίου 
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Αμυνταίου 
3. Προέδρους Κοινοτήτων Αμυνταίου, Αγ. 
Παντελεήμονα, Λεβαίας, Λιμνοχωρίου,  
Μανιακίου, Πεδινού,  Πετρών 
 
 
 



8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις 
Κοινότητες Λεβαίας και Μανιακίου της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. - 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

9. Αντικατάσταση μελών Ν.Π. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.  

10. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων ως υπεύθυνων λογαριασμών ΕΣΠΑ που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. – Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.  

11. Μεταφορά ποσού από λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στον 
λογαριασμό όψεως του Δήμου Αμυνταίου, στην Τράπεζα Πειραιώς. – 
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Θωμαΐδης Χ.  

12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανόρυξη 
νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Κιοσές Π. 

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθ. 238/2021 απόφαση Ο.Ε. 
Αμυνταίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθ. 239/2021 απόφαση Ο.Ε. 
Αμυνταίου. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης 
 

 
 
Σημειώσεις: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/04-09-2021 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4054Β’), είναι δυνατόν «Συνεδριάσεις συλλογικών 
οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου 
σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ.2  του 
άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόφαση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των 
παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και 
αντισηπτικού].» 

Με την παρ. Α περ. 6 της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Παρακολούθηση 
συμμόρφωσης με τη υποχρέωση εμβολιασμού» διευκρινίζεται ότι «6. Όσον αφορά τις 
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η 
συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης 
και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.» 

Συνεπώς, και σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά την προσέλευσή σας για συμμετοχή στη 
συνεδρίαση, θα πρέπει να επιδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησς 
του τελευταίου εξαμήνου. 



Για τους συναδέλφους, οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψη, οι οδηγίες 
σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός 
σύνδεσμος Zoom πριν την έναρξη της συνεδρίασης. 

2. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας 
στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα 
στις διευθύνσεις xthomaidis@gmail.com και tsakiroglouel@amyntaio.gr. 

3. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  
ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube. 
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