
                                                                                           

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμύνταιο, 21/10/2022 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 18127 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28ης 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική 
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

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

2. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ενός (1) μετρητή Χ/Δ και 
επτά (7) απλών φωτιστικών σωμάτων επί υφιστάμενων στύλων, σε 
κοινόχρηστο χώρο της Κτηνοτροφικής Περιοχής Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 631,59 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
και εξειδίκευση πίστωσης. 

3. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
Αντιδημάρχου Δ. Αμυνταίου, στην Αθήνα, και εξειδίκευση πίστωσης. 

4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, την 09η/12/2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:30π.μ., σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ686/13-9-2022 κλήση (Αρ. Καταχ.: 
ΑΓ191/11-8-20220, Αρ. Πινακίου 5), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.  

5. Τροποποίηση της αριθ. 245/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2023. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 175/2022 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου. 

7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με την αριθ. 186/2022 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου. 

8. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας 
του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

ΠΡΟΣ:  
κ. Μπάντη Ιορδάνη 
κ. Μπερμπερίδη Πέτρο 
κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο 
κ. Γρομπανόπουλο Τρύφων 
κα. Γυρίκη Ελένη 
κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη 
 
 



                                                                                           

9. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. 
Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

10. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού 
Νερού του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

11. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φανού 
του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

12. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δ.Κ. 
Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

13. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Κλειδιού 
του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

14. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. 
Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

15. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. 
Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

16. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. 
Αγραπιδιάς  του Δήμου Αμυνταίου και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. 

17. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Κλειδί του 
Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και ορισμός 
επιτροπής διαγωνισμού. 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την 
συστάδα 3α  του Δασοκτήματός Ασπρογείων. 

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την 
συστάδα 6α  του Δασοκτήματός Νυμφαίου. 

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης υλοτομίας για την 
συστάδα 6β  του Δασοκτήματός Νυμφαίου. 

21. Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου 
Αμυνταίου». 

22. Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα». 

23. Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο 
«Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020». 

24. Ανάκληση της αριθ. 236/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 
την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές - 
Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», 
προϋπολογισμός έργου 15.000,00€. 

25. Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δ. 
Μακεδονίας και του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση της πράξης 
«Ύδρευση Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά 
υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών». 

26. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φιλώτα», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 147.925,70 €. 



                                                                                           

28. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Ανακατασκευή πεζοδρομίων και υπαίθριων 
χώρων σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 
μελέτης 202.993,91 €. 

29. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με 
τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€. 

30. Παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου Αμυνταίου».  

31. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της υπηρεσίας με 
τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για 
τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου 
“Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου” σε συγχρηματοδοτούμενο 
Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71€. 

 

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» 
 

* 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» 


