
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 28/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 188/2022 

Θέμα: Συζήτηση του εξ αναβολής θέματος με τίτλο: “Έγκριση μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ Εφορίας Αρχαιοτήτων  Φλώρινας και του Δήμου 
Αμυνταίου  για το έργο  με τίτλο «Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του 
καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου»”. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 18885/04-11-2022 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 22 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: Ω37ΠΩΨΛ-0ΛΔ



Παρόντες οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιούλεκας Κωνσταντίνος, Αντιγόνου κ. 
Πατμάνογλου Νικόλαος, Ασπρογείων κ. Σταυρίδης Βασίλειος, Βεγόρας κ. 
Αθανασιάδης Λάζαρος, Λεχόβου κ. Στεφανίδης Ευάγγελος και Πετρών κ. 
Κυριακόπουλος Γρηγόριος. 

Πριν  τη συζήτηση του 1ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Σονιάδου Σωτηρία. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 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 έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα: 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και έθεσε υπόψη των 
δημοτικών συμβούλων τη εισήγηση της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ.: α. Το υπ. Αρ. 466627/28-09-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Φλώρινας  

β. Η   αριθ.  3110/03-08-2022  απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας του έργου «Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. 
Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας αναφέρουμε τα κάτωθι : 

1. Στα πλαίσια σχετικής Πρόσκλησης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» ο Δήμος 
Αμυνταίου, υπέβαλε πρόταση με τίτλο: «Ανάπλαση μονοπατιού κατά 
μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο 
Χατζηκωνσταντίνου», η οποία τελικά εντάχθηκε. 

2. Το 2ο Υποέργο της Πράξης είναι «Αρχαιολογία – Ανάπλαση μονοπατιού κατά 
μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο Χατζηκωνσταντίνου», 
συνολικού Προϋπολογισμού 20.000,00 €. 

3. Σύμφωνα με το (α) σχετικά η ΕΦΑ Φλώρινας αιτείται την υπογραφή του 
Σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η έγκριση του σχεδίου μνημονίου συνεργασίας του 
Δήμου Αμυνταίου και της ΕΦΑ Φλώρινας προϋπολογισμού 20.000,00 €.  

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου 
Συνεργασίας.» 
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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. 466627/28-09-2022 έγγραφο της ΕΦΑ 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Εφορίας Αρχαιοτήτων  
Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου  για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση μονοπατιού 
κατά μήκος του καναλιού Τ.Κ. Πετρών από πηγές έως Μύλο 
Χατζηκωνσταντίνου», προϋπολογισμού 20.000,00 €.  

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μπιιτάκη Άνθιμο για την υπογραφή του σχετικού 
Μνημονίου Συνεργασίας 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  188/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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