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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 157/2020 

Θέμα: Έγκριση συμφωνίας-πλαίσιο για το φωτισμό οδών, πλατειών και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου με χρήση του εναέριου 
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» με αντισυμβαλλόμενο την ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε..  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 13624/10-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Κιοσές Παναγιώτης 
Γεώργου Τρύφων Τσαχειρίδης Σπύρος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος Κύρκου Κυριάκος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Αβραμίδης Ιωάννης 
Μπερμπερίδης Πέτρος Ιωάννου Χρήστος 
Τόμου Πέτρος Σαπαρδάνης Φώτιος 
Δεμερτζίδης Στυλιανός Κρητικού Διαμαντούλα 
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Σονιάδου Σωτηρία 
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Νάτσης Ιωάννης  
Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Γυρίκη Ελένη  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Ελευθεριάδης Κυριάκος   
  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Σαργιαννίδης Παύλος. 
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Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα  της 
ημερήσιας έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Τμ. Π.Π. & Ε.Λ.Ο., 
η οποία έχει ως εξής: 

«Με το αριθ. πρωτ. 1910/26-05-2020 έγγραφο (αριθμός εισερχομένου εγγράφου 
7614/28-05-2020) η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και την διακριτική επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», 
ζητά την υπογραφή «Συμφωνίας – Πλαισίου για τον Φωτισμό οδών, πλατειών και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμυνταίου με χρήση του εναέριου δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», με αντισυμβαλλόμενα μέρη τον «Δήμο Αμυνταίου» 
και την αιτούσα εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

Για την υπογραφή του σχεδίου η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σύμφωνα 
με το από 21/04/2020 έγγραφο της προχώρησε σε διαβούλευση με την ΔΕΔΔΗΕ και 
με διάφορους δήμους ανά την επικράτεια, καταλήγοντας στο επισυναπτόμενο σχέδιο 
έπειτα από διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο που 
της είχε παραδοθεί.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συζήτηση του εν λόγω σχεδίου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμυνταίου και η έγκριση του. 

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 15 του σχεδίου θα πρέπει να οριστεί 
εκπρόσωπος - αντίκλητος του δήμου, ο οποίος θα εκπροσωπεί τον Δήμο Αμυνταίου 
σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της εν λόγω Συμφωνίας - Πλαίσιο.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη Συμφωνία - Πλαίσιο για τον Φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αμυνταίου με χρήση του εναέριου δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας», με αντισυμβαλλόμενα μέρη τον «Δήμο Αμυνταίου» 
και την αιτούσα εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»., 

Β. Ορίζει εκπρόσωπο - αντίκλητο του Δήμου Αμυνταίου τον Δήμαρχο Αμυνταίου, κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗ Άνθιμο. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2020 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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