
                                                                                           

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμύνταιο, 27/05/2022 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 9022 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), καλείστε να συμμετέχετε στην 
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, την 31η Μαΐου 
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Έγκριση της αριθ. 50/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΤΕΠΑ σχετικά με «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εναλλακτών 
Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών». 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση του ειδικού 
συνεργάτη Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, επί της αριθ. πρωτ. 
3987/17-03-2022 αίτησης της κας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Θεοδώρας του Αναστάση.  

3. Εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία περί τροποποίησης προϋπολογισμού 
έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης. 

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση και τον προσδιορισμό 
Εφέσεως επί της 687/2021 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
αφορά εργατικές διαφορές. 

5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε εξωδικαστικές 
εργασίες για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της λυθείσας και 
εκκαθαρισθείσας ΔΕΑ. 

6. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

7. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων. 

8. Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση της συστάδας 2γ του δασοκτήματος  
της  Κοινότητας Ασπρογείων Δ. Αμυνταίου και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού. 

ΠΡΟΣ:  
κ. Μπάντη Ιορδάνη 
κ. Μπερμπερίδη Πέτρο 
κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο 
κ. Σαργιαννίδη Παύλο 
κ. Γρομπανόπουλο Τρύφων 
κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη 
 
 



                                                                                           

9. Καθορισμός όρων για τη δημοπράτηση των συστάδων 2γ, 2δ, 8δ, 9γ και 9δ 
του δασοκτήματος  της Κοινότητας Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού. 

10. Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο 
απορριμματοφόρων Δήμου Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 
297.352,00€, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1893/25-05-2022 αρνητική γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

11. Υποβολή πρότασης περί ένταξης – τροποποίησης έργων Ειδικού 
Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ Δ’). 

12. Έγκριση τεχνικού αντικειμένου, καθορισμός όρων δημοπράτησης για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 186.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου 
«Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. 
Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 9.717.637,58€, περί χορήγησης 1ης 
παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.  

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου 
«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 147.925,70€, περί χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου 
«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου 
Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00€, περί χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Μπιτάκης Άνθιμος 

Κοινοποίηση: 

1. Γ.Γ. Δήμου 
2. Δ/νση Τεχνικών Υπ 
3. Δ/νση Οικ/κών Υπ. 
4. Δ/νση Τ.Ο.Α. 

5. ΔΗΚΕΑ 
6. ΝΠΔΔ 
7. 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» 
8. Προέδρους Κοινοτήτων Ασπρογείων και Νυμφαίου 

 

* 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» 

 


