
 

 

 

 

 

Θέμα: Καταρχήν απόφαση για την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών με σκοπό 

την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Απόφασης: 112/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 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 10047/09-07-2020 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 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

Μπάντης Ιορδάνης   Νάτσης Ιωάννης 

Γεώργου Τρύφων  Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη 

Θωμαϊδης Χρήστος 

Πρόεδρος 
 Αβραμίδης Ιωάννης 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης   

Τσαχειρίδης Σπύρος   

Κύρκου Κυριάκος   

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Πέγιου Ιωάννης   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Κρητικού Διαμαντούλα   

Σονιάδου Σωτηρία   

Κυριάκος Ελευθεριάδης   

   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λεχόβου κ. Στεφανίδης 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Ευάγγελος, Αγίου Παντελεήμονα Πηλείδης Ιωάννης, Ξινού Νερού Γκιόζης 

Δημήτριος 

 

Παρών στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της κοινότητας Ασπρογείων κ. Σταυρίδη 

Βασίλειο .  

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 

ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρύφων Γεώργου. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο 

οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του κ. Κοντίνη 

Νικόλαου προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής η οποία έχει ως εξής: 

 Έχοντας υπόψη : 

Την πρόταση της εταιρείας BLINK CHARGING HELLAS M. A.E. περί Μίσθωσης 

Θέσεων Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, σύμφωνα με την οποία η παραπάνω 

εταιρεία ως Μισθωτής κατασκευάζει, εμπορεύεται, πωλεί, διαχειρίζεται και συντηρεί 

εξοπλισμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος εγκαθίσταται σε ιδιοκτησία του 

Δήμου Αμυνταίου που διατηρεί την αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, 

νομή και κατοχή του χώρου.   

Ο κάθε χώρος εμβαδού έως 25 μ2 μισθώνεται από την εν λόγω εταιρεία, αντιστοιχεί 

σε δύο θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται εντός του χώρου, ώστε να παρέχεται στους 

χρήστες του ακινήτου υπηρεσία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Ο εκμισθωτής με δικές του αποκλειστικές δαπάνες και ενέργειες για την έκδοση των 

σχετικών αδειοδοτήσεων, μεριμνά για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης και 

κάθε σχετικής υποδομής και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής και παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής του 

Μισθωτή, δηλ. του Δήμου Αμυνταίου. 

Η διάρκεια του συμφωνητικού που θα συναφθεί ισχύει για δέκα (10) έτη, αρχής 

γενόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

Προτείνεται : 

 

Στα πλαίσια της αξιοποίησης δημοτικών υποδομών και αξιοποίησης δημοτικής 

περιουσίας την λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για την μίσθωση θέσεων φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τον χειρισμό του θέματος. 

 

Οι θέσεις για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης θα καθοριστούν από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενώ η σύναψη Σύμβασης για την μίσθωση των θέσεων θα 

γίνει με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, που θα περιλαμβάνει 

και την έγκριση ή όχι του σχεδίου Σύμβασης. 

 

  

 

 

 



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 Κοντίνη Νικόλαο προϊσταμένου του τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Την καταρχήν απόφαση για την μίσθωση θέσεων φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων . 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου Αμυνταίου για τον χειρισμό 

του θέματος. 

 

Οι θέσεις για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης θα καθοριστούν από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενώ η σύναψη Σύμβασης για την μίσθωση των θέσεων θα 

γίνει με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, που θα περιλαμβάνει 

και την έγκριση ή όχι του σχεδίου Σύμβασης. 

 

  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


