
                                                                                                 
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 45/2023 

Θέμα: Παραλαβή 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοπικού ρυμοτομικού στη θέση ¨Μπάνια¨», 
προϋπολογισμού  29.995,60€. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00μ.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 2227/10-02-2023 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 19 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

 

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

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

Πριν  τη συζήτηση του 5ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γεωργού Τρύφων. 

Πριν  τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαχειρίδης Σπύρος. 

ΑΔΑ: ΨΓΒΞΩΨΛ-Ι9Θ



                                                                                                 
 

Πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Νάτσης Ιωάννης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 25ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τη εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Διευθύνσεων & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

Με την υπ΄αριθμ. 1346/2022 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου ο Δήμος Αμυνταίου 
προχώρησε στην ανάθεση σύνταξη της μελέτης «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τοπικού Ρυμοτομικού στη Θέση «Μπάνια»», 
στην «ΕNVIVALUE E.E., Χατχηθεοχάρους Κωνσταντίνο». 

Στη συνέχεια υπογράφτηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης, στις 29/09/2022. 
Ορίστηκε επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Αναστασία Αλληλόμη, Πολιτικός Μηχανικός 
Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 16766/29.09.2022 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περ/ντος. 

Ακολούθως συντάχθηκε το 1ο παραδοτέο – Τοπογραφική Μελέτη, η οποία ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει και να παραλάβει το 1ο παραδοτέο – 
Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων, συλλογή και αξιολόγηση 
δεδομένων υφιστάμενων μελετών» της παραπάνω μελέτης. 

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 από 10/02/2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή του 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοπικού ρυμοτομικού στη θέση 
¨Μπάνια¨», προϋπολογισμού  29.995,60€, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
κανόνες της Επιστήμης και με τους όρους της  συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Αμυνταίου και του Μελετητή, ο οποίος και έχει τηρήσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  45/2023 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΓΒΞΩΨΛ-Ι9Θ
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