
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμύνταιο, 24/11/2021 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 17812 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
                                                                                                                         

 
 
 

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
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), 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/Γ.Π. οικ. 72486/20-11-2021 (Β’ 5401), καλείστε 
να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 25η Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για το σχολικό 
έτος 2022-2023.   

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διεξαγωγή χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης στον Δήμο Αμυνταίου στις 04-12-2021. 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με την αριθ. 341/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με την αριθ. 342/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή α) σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 
5487/16-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το 
αριθ. πρωτ. 5254/17-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φλώρινας και β) η εκδήλωση του 2ου θέματος θα διεξαχθεί εντός του πρώτου 
πενθημέρου του Δεκεμβρίου και  σύμφωνα με την περ. α της παρ.3 του αρθρ. 120 Ν. 
4412/2016 ως ισχύει, «Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης.».  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης 

ΠΡΟΣ:  
1. Δήμαρχο Αμυνταίου 
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Αμυνταίου 
             
 


