
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 62/2021 
 
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος 
κήρυξης της περιοχής Τ.Κ. Βαλτονέρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και 
ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική εξ αναβολής 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 24489/17-
04-2021 (Β’ 1558), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6128/22-04-2021 
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 21 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Παρών και ο Πρόεδρος Κοινότητας Βαλτονέρων κ. Μελισσανίδης Κωνσταντίνος, που 
κλήθηκε νόμιμα. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξη, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα κάτωθι: 

1) Δυνάμει της από 07/11/2017 μελέτης του καθηγητή Γεωλογίας και σεισμολογίας κ. 
Ε Λέκκα, με την οποία γίνεται ανάλυση του φαινομένου και των επιπτώσεων, καθώς 
και επίκληση για άμεση εκκένωση της Κόκκινης ζώνης Τοπικής Κοινότητας λόγω 
επικινδυνότητας αλλά και όλης την ευρύτερη κατοικημένη περιοχή,  

2) Δυνάμει στην από 07/11/2017 και με αριθ. πρωτ. 236 επιστολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον τότε Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη.  

3) Δυνάμει της έκθεσης του ΙΓΜΕ ( σελ 142 & 143/152 στην Μελέτη της ΑΝΚΟ Α.Ε. ) 
για τα φαινόμενα της Τοπικής Κοινότητας Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου,  όπως 
αυτά περιγράφονται: « Ως γενικό συμπέρασμα ερμηνείας των γενικότερων 
φαινομένων που παρατηρούνται στην περιοχή και κατά συνέπεια των εδαφικών 
διαρρήξεων που παρατηρούνται κύρια στις Τ.Κ. Βαλτονέρων και Φανού, καθώς και 
δευτερευόντως σε αυτές Πεδινού, Ροδώνα είναι ότι αυτές οφείλονται σε καθιζήσεις 
από την συμπίεση των υποκείμενων εδαφικών υλικών λόγω υπεράντλησης του 
υδροφόρου ορίζοντα. Οι υπεραντλήσεις οφείλονται σε ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες (λιγνιτωρυχείο, αντλήσεις για καλλιέργειες)»  

4) Δυνάμει της από 31/10/2018 και με αριθ. Πρωτ. 5984 μελέτης από το Ινστιτούτο 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ( Ι.Γ.Μ.Ε. ) η οποία απεστάλη στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον Δήμο Αμυνταίου. 

5) Δυνάμει της πιο πρόσφατης Μελέτης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο από 10/12/2020 Περιφερειακό Συμβούλιο 
Δυτικής Μακεδονίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειο στα πλαίσια των συζητήσεων για τις δράσεις 
της Περιφέρειας για την δίκαιη μετάβαση στην εποχή της απολιγνιτοποίησης στην 
περιοχή. 

6) Δυνάμει του από 15/12/2020 και με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/105957/6415 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σύμφωνα με 
την οποία καλεί την ΔΕΗ Α.Ε. να εκτελέσει άμεσα Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της 
περιοχής έως και 250 μέτρα γύρω από το Ορυχείο Αμυνταίου 

7) Δυνάμει της Μελέτης βιωσιμότητας οικισμών του Δήμου Αμυνταίου που 
κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας η οποία 
συνετάχθη από την ΑΝΚΟ Α.Ε. και μας παραδόθηκε την 02/04/2021, 

καθώς και  του καθήκοντός μας  για  την προστασία των πολιτών του Δήμου καθώς 
και κάθε άλλου έννομου συμφέροντος που αφορά την ανθρώπινη ζωή, καλούμε το 
Σώμα να ψηφίσει το παρόν θέμα με κύριο αίτημα την επιτακτική και αναγκαία 
απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να κηρύξει την Τ.Κ. 
Βαλτονέρων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, και εν 
συνεχεία διεξαγωγή περαιτέρω διενεργειών προς αναζήτηση επίλυσης του 
προβλήματος αυτού. 

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 Προέδρου 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
προκειμένου να κηρύξει την Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δ. Αμυνταίου σε Κατάσταση 
Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.  

Β. Εγκρίνει την διεξαγωγή περαιτέρω διενεργειών προς αναζήτηση επίλυσης του 
προβλήματος αυτού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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