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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Ακχληαην  12-01-2012 

    ΝΟΜΟ  ΦΛΩΡΙΝΑ Αξηζ. Πξση. : 632 

  ΔΗΜΟ  ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ Αξηζ. πλεδξίαζεο 01 

 
ΠΡΟ : 

 κο  ΓΗΜΑΡΥΟ 

κ
οςρ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

κ. ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

κ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ  ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
κ. ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 
 αρ πποζκαλούμε να έπθεηε ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος Αμςνηαίος 16 

Ιαλνπαξίνπ 2012 ημέπα Δεπηέξα  και ώπα  17:00  ζε ηακηική ζςνεδπίαζη  ηος 

Γημοηικού ςμβοςλίος Αμςνηαίος  με θέμαηα  ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηα παπακάηω: 

 

1. Οξηζκφο επηηξνπήο απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εβδνκαδηαίσλ ιατθψλ αγνξψλ . 

2.  Οξηζκφο δχν δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο σο κειψλ 

επηηξνπήο γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ αμίαο κέρξη ησλ 5.869,41€ γηα ην έηνο 2012. 

3. Οξηζκφο ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ κε αλαπιεξσηή ηνπ σο κειψλ επηηξνπήο 

γηα ηελ παξαιαβή έξγσλ αμίαο άλσ ησλ 5.869,41€ γηα ην έηνο 2012. 

4. Οξηζκφο ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, 

γηα ην έηνο 2012. 

5. πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο κε 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε (ΕΚΠΟΣΑ), γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, 

αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ 

γηα ην έηνο 2012. 

6. πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο  γηα ηελ επίιπζε 

θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ην έηνο 2012. 

7. πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο απφ δεκνηηθνχο ππαιιήινπο κε αλαπιεξσηέο 

ηνπο γηα ηελ παξαιαβή πξνκεζεηψλ (ΕΚΠΟΣΑ) γηα ην έηνο 2012. 

8. Οξηζκφο δχν δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ ζα πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε έθζεζεο 

εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο ζε θάζε εθπνηνχκελν θαη εθκηζζνχκελν αθίλεην 

ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2012. 

9. Οξηζκφο επηηξνπήο ειέγρνπ εηζαγνκέλσλ δψσλ ζηηο βνζθέο γηα ην έηνο 2012. 

10. Οξηζκφο δηκεινχο νξγάλνπ απφ ππαιιήινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ γηα ην έηνο 2012. 

11. Οξηζκφο δηκεινχο νξγάλνπ απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο 

ηνπο  γηα ηε ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

12. Παξαρψξεζε γεπέδσλ αληηζθαίξεζεο γηα ρξήζε. 
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13. Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ 

Ακπληαίνπ» πξνυπνινγηζκνχ  522.555,00€  

14.  ΄Εγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 47/2011 απφθαζεο ηεο Δ.Η.Κ.Ε.Α. κε ζέκα: 

«Καηάξηηζε θαη ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012» 

15. ΄Εγθξηζε κεηαθνξάο έδξαο ΣΑΞΙ. 

16. πγθξφηεζε δεκνηηθήο Επηηξνπήο Ιζφηεηαο ησλ θχισλ. 

17. πκκεηνρή δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ σο παξαηεξεηψλ ζην πλέδξην ηεο ΚΕΔΕ 

ζηελ Κνκνηελή. 

18. Εθθαζάξηζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ δήκνπ Ακπληαίνπ. 

19. Επηρνξήγεζε ηνπ  πνζνχ ησλ 1.294,06€ γηα ηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο. 

20. Απνδνρή θαη θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ησλ 7.888,22€ γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο 

θσηνηππηψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

21. Παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν "Γεσηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο θφκβνπ ζην 

Ξηλφ Νεξφ".  

22. Αλακφξθσζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δήκνπ Ακπληαίνπ έηνπο 2012. 

23. Παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο έξγνπ «Καηαζθεπή Κξαζπέδσλ θαη θσηηζκφο 

δξφκνπ ΣΔ Πεδηλνχ»πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 12.138,00€. 

24. Παξαρψξεζε ηκήκαηνο νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή Νεπηαγσγείνπ Αεηνχ ηνπ 

Δήκνπ Ακπληαίνπ ζηνλ ΟΚ. 

25. Εθινγή δχν δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο  ηνπ 

Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , σο κειψλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο  γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή επηιακβάλεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007,δειαδή σο πεηζαξρηθφ φξγαλν. 

26. Αλαηξνπή αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ-δεζκεχζεσλ. 

27. Παξαρψξεζε ζηελ Δ.Η.Κ.Ε.Α ηεζζάξσλ αηζνπζψλ ηνπ 1
νπ

 ΕΠΑΛ Ακπληαίνπ 

γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ε.Κ. Δήκνπ Ακπληαίνπ.  

28. Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ δηάζεζε θαη ςήθηζε πηζηψζεσλ 

 

       

 

 

Με ηηκή 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
 

 

Ληάζεο Ισάλλεο 


