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ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 80/2021 

Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην εικαστική δράση «SALONIQUE A 
MONASTIR», σε συνεργασία με την Π.Ε. Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας. 

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 29922/13-05-2021 (Β’ 1944), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 7526/19-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός 
της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:  

ΑΔΑ: ΨΡ4ΝΩΨΛ-ΘΘΝ



Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 
πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της 
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 
μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

Εν τω μεταξύ προέκυψε ένα ακόμη θέμα, το οποίο είναι κατά την κρίση του 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα  και έθεσε υπόψη των 
δημοτικών συμβούλων το αριθ. πρωτ. 331/06-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, ως εξής: 

Στο πλαίσιο του εορτασμού 130 χρόνων κατασκευής και λειτουργίας των 
σιδηροδρομικών σταθμών Θεσσαλονίκης – Φλώρινας – Μοναστηρίου (1891/2021), η 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΔΡΕΖΙΝΑ, με την υποστήριξη των περιφερειών 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, θα οργανώσει καλλιτεχνιά και εικαστικά δρώμενα 
στα κτίρια των Σ. Σταθμών. Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται εκδηλώσεις το 
Σάββατο – Κυριακή 26-27 Ιουνίου 2021, σε 8 σημεία πόλεων μεταξύ αυτών οι σ. 
σταθμοί Μεσονησίου και Αμυνταίου. 

Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Μεσονησίου και Αμυνταίου θα εκτεθούν εικαστικά 
έργα των φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με προβολές και ήχου που θα συνδέονται με την 
ιστορία του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας. 

Μέρος του κόστους της εκδήλωσης θα καλυφθεί από την Π.Ε. Φλώρινας, και ζητείται 
και η συνδρομή των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου. 

Προτείνεται η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αμυνταίου στην ανωτέρω δράση, 
με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). 

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: 

 Το αριθ. πρωτ. 331/06-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Φλώρινας 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην εικαστική δράση «SALONIQUE 
A MONASTIR», σε συνεργασία με την Π.Ε. Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας. 
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Γ. Η εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00€) για 
τη συμμετοχή στην ανωτέρω δράση, θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΡ4ΝΩΨΛ-ΘΘΝ


		2021-06-04T08:24:51+0300
	Athens




