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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), του άρθρου 67 
παρ. 5 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, καλείστε να 
συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 1η Αυγούστου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα τα εξής: 

1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. 

2. Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη 
Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2022 
– 2023», προϋπολογισμού 43.675,86 €. 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς  

α) σύμφωνα με το αρθ. 2 της αριθ. 41797/23-06-2022 απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 3327/ 28-6-222) η ανακοίνωση για την πρόσληψη του 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α\θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η 
οποία ακολουθεί τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή,      και 

β) οι διαδικασίες για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας του 2ου 
θέματος (προσωρινός ανάδοχος, κατακύρωση, έλεγχος νομιμότητας) θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους. 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μπιτάκης Άνθιμος 
Κοινοποίηση: 

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


