
 

 

 

 

 

Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 106/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά 

την Απευθείας ανάθεση ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου και 

έγκριση δημοπρασίας. 

Απόφασης: 128 /2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε σε έκτακτη συνεδρίαση δια 

περιφοράς 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 10676/20-07-2020 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 26 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

Μπάντης Ιορδάνης   Νάτσης Ιωάννης 

Γεώργου Τρύφων   

Θωμαϊδης Χρήστος 

Πρόεδρος 
  

Κιοσές Παναγιώτης   

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   

Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη   

Αβραμίδης Ιωάννης 

Γυρίκη Ελένη 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

 

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

πρακτικών. 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: Με την με 

αριθμό 106/2020 απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγινε η Απευθείας ανάθεση 

ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου στον ΔΑ.ΣΥΛ. ο οποίος 

σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 47 του Ν. 4423/2016 εγγράφηκε ληξιπρόθεσμα 

στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με αποτέλεσμα να μη πληροί 

τις προϋποθέσεις και να μη μπορεί να γίνει η απευθείας ανάθεση των ατομικών 

αναγκών σε καυσόξυλα στις συστάδες 2β Κέλλης,1ε Ασπρογείων, 2α και 2γ Ξινό 

Νερό,1α Αγραπιδιάς, 2ε Κλειδίου και 9β Νυμφαίου στον ΔΑ.ΣΥΛ. ΛΕΧΟΒΟΥ. 

Προτείνεται η ανάκληση της με  αριθμό 106/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου 

έγινε η Απευθείας ανάθεση ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου 

Αμυνταίου στον ΔΑ.ΣΥΛ. και η έγκριση διενέργειας δημοπρασίας  

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό οι όροι του 

οποίου θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου. 

 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

▪ την εισήγηση του προέδρου,  

▪ την παρ. δ του άρθρου 47 του Ν. 4423/2016.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Ανακαλεί με  αριθμό 106/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου έγινε η 

Απευθείας ανάθεση ατομικών αναγκών δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου 

στον ΔΑ.ΣΥΛ. 

Β. Εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας της ξυλείας των ατομικών αναγκών σε 

καυσόξυλα τις συστάδες 2β Κέλλης,1ε Ασπρογείων,2α και 2γ Ξινό Νερό, 

1α Αγραπιδιάς, 2ε Κλειδίου και 9β Νυμφαίου. 

Η διενέργεια δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 

οι όροι του οποίου θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αμυνταίου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 



  

 

 

 

 


