
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμύνταιο, 07/07/2021 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 10437 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
 
                                                                                                                         

 
18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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. 41332/02-07-2021 (Β’ 2879), καλείστε να 
συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 08 Ιουλίου 2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου σε 

συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέα. 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι α) 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.», και β) η αρδευτική περίοδος έχει ήδη 
ξεκινήσει στις 20/06/2021 και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις ημέρες αυτές 
στην περιοχή (έντονη ζέστη και καύσωνας) επιβάλουν άμεσα την πρόσληψη του 
υδρονομέα στο αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Βαρικού για τη σωστή διαχείριση και διανομή 
των αρδευτικών υδάτων στην περιοχή.  

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μπιτάκης Άνθιμος 
 

Κοινοποίηση: 

1. Γ.Γ. Δήμου 
2. Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών  
3. 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». 

ΠΡΟΣ:  
Τακτικά μέλη Ο.Ε. 
 


