
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  14/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 105/2022 

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στη 
θέση ΜΠΑΝΙΑ της Κοινότητας Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα 
με το αρθ. 17 παρ. 3β του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α'). 

Στο Αμύνταιο, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, στις 15 του μηνός 
Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9824/09-06-2022 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 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδης Πέτρο, ο 
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 

Δυνάμει του αριθ. ΦΕΚ 2373/Β/5-11-2015, αναγνωρίσθηκε ως ιαματικός, ο φυσικό 
πόρος που βρίσκεται στη θέση ΜΠΑΝΙΑ της Κοινότητας Λιμνοχωρίου, (πρώην Δ. 
Αετού), Δήμου Αμυνταίου. 
Με την ψήφιση του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α’/23-12-2021), η ρύθμιση της 
διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών 
ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, γίνεται μέσω της σύστασης Ανώνυμης 
Εταιρίας του Δημοσίου (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) και με την προηγούμενη ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων, εκ του ανωτέρω νόμου, διαδικασιών. 
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιαματικών πηγών 
που δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ως εν προκειμένω, οι ιαματικές πηγές 
στη θέση ΜΠΑΝΙΑ, το άρθρο 17 παρ. 3β του ν. 4875/2021 προβλέπει αρχικά την 
έκδοση απόφασης από το ΔΣ του οικείου Δήμου περί της αξιοποίησης του 
ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Η 
σχετική απόφαση ορίζεται ότι πρέπει να ληφθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) 
μηνών από τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, ήτοι έως την 23η Ιουνίου 
2022.  
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι από τη λήψη της απόφασης αυτής,  «ο οικείος 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός 
τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη 
επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται 
αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, ……………. Τα έργα αξιοποίησης 
ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω 
αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης.» Σε αντίθετη 
περίπτωση, αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες ο Ιαματικός Φυσικός Πόρος περιέρχεται 
αυτοδίκαια στην εταιρία του δημοσίου «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» 
(Ι.Π.Ε. Α.Ε.). 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 17 παρ. 3β του ν. 4875/2021 (ΦΕΚ Α’ 250) «Πρότυποι 

Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες 

ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης», 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114) 

ως ισχύουν, 

3. Το γεγονός ότι ο φυσικός πόρος στη θέση ΜΠΑΝΙΑ δεν διαθέτει το Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας, 

4. Η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί έως την 23η 

Ιουνίου 2022, έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. 4875/2021, 

το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει 

την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στη θέση ΜΠΑΝΙΑ (ΦΕΚ 2373/Β/5-11-
2015), που βρίσκεται στην Δ.Ε. Αετού Δ. Αμυνταίου και των εγκαταστάσεων που 
συνέχονται με αυτόν. 

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 αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Π.  
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 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στη θέση ΜΠΑΝΙΑ (ΦΕΚ 
2373/Β/5-11-2015), που βρίσκεται στην Δ.Ε. Αετού Δ. Αμυνταίου και των 
εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. 

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων ψήφισε κατά, σύμφωνα με τις θέσεις 
που διατύπωσε, όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  105/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΑΔΑ: 9ΒΙΙΩΨΛ-ΜΥ2


		2022-06-20T13:39:49+0300
	Athens




