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Αμύνταιο, 11/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 16976

ΠΡΟΣ:
1. Τακτικά μέλη Ο.Ε.
2. Αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε.
31η 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), 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. 69136/05-11-2021 (Β’ 5138), καλείστε να συμμετέχετε στην
Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, σύμφωνα με την αριθ.
181/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου.
2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού
έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ.
21100 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ορίζεται ότι
στις υπηρεσίες το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid
test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν,
εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
Συνεπώς, και σε συνέχεια της αριθ. 181/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αμυντάιου, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει άμεσα την πρόσληψη
του ατόμου που θα διενεργεί τον έλεγχο των εισερχομένων στο κτίριο του Δήμου σε
συμμόρφωση με την ανωτέρω εγκύκλιο και για την προστασία της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Πρόεδρος
Μπιτάκης Άνθιμος

Κοινοποίηση:
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».

