
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

Αριθμός Απόφασης 64/2021 
 
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύμπραξη του Δήμου 
Αμυνταίου με τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) στην πρόσκληση 
υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», συγκεκριμένα στην 
Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.  

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. 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΩΩΨΛ-ΡΗ0



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξη, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα κάτωθι: 

Στα πλαίσια της δράσης « Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», του Πράσινου 
Ταμείου, ο Δήμος Αμυνταίου από κοινού με τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας 
(ΟΕΝΕΦ) προτείθετε να υποβάλει πρόταση για την «Κέντρο Πράσινης Ενέργειας και 
Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις».  

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, εκτός των άλλων, είναι η 
ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα 
που αφορούν:  

α) στην κλιματική αλλαγή,  

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  

γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και 
την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Πρόκειται για την δημιουργία μίας σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών με επικεφαλή, 
όπως ορίζει ο οδηγός της πρόσκλησης, τον ΟΕΝΕΦ, κατά την οποία επιδιώκεται η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πολιτών σε θέματα παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες μορφές, εξοικονόμισης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος κτλ.   

Στα πλαίσια της δράσης, σχεδιάζεται στον χώρο δημιουργίας του Κέντρου να 
τοποθετηθούν εκθεσιακά και εκπαιδευτικά μοντέλα όπως π.χ. φ/β εκπαιδευτικό 
μοντέλο επίδειξης και εκμάθησης λειτουργίας, εγκατάσταση mini συστήματος 
αποθήκευσης ενέργειας, εγκατάσταση mini εκθεσιακού μοντέλου ανεμογεννήτριας 
και λοιπά πρότυπα μοντέλα παραγωγης ενέργειας από ανανεώσημες πηγές. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή και η υποστήριξη ενός τέτοιου προγράμματος από 
την Δήμο Αμυνταίου, αποσκοπεί σε δύο στόχους: 

α. Την μεταφορά γνώσης σε θέματα ανανεώσημων πηγών ενέργειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος σε νέους όχι μόνο του Δήμου Αμυνταίου αλλά της ευρύτερης 
περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. 

β. Την ανάπτυξη του Ενεργειακού Τουρισμού ως επιπρόσθετο πεδίο τουριστικού 
προϊόντος του Δήμου Αμυνταίου με την υποδοχή, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
δράσεων, σχολείων κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, τεχνικών σχολών, μεμονομένων 
οικογενειών και γενικότερα ανθρώπων ευαισθητοποιημένων στα συγκεκριμένα 
θέματα. 

Αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί 
οικονομικές υποχρεώσεις καθώς το πρόγραμμα ειναι 100% χρημστοδοτούμενο από 
το Πράσινο Ταμείο και η διαχείριση του θα αποτελεί υποχρέωση του ΟΕΝΕΦ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την συμμετοχή του Δήμου 
Αμυνταίου στην σύμπραξη με τον ΟΕΝΕΦ και την υποβολή της πρότασης στην 
Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου. 

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 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΩΩΨΛ-ΡΗ0



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην σύμπραξη με τον ΟΕΝΕΦ και 
την υποβολή της πρότασης στην Δράση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», 
του Πράσινου Ταμείου. 

Β. Ο κος Ελευθεριάδης Κυριάκος ψήφισε λευκό, σύμφωνα με τις θέσεις που 
διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΩΩΨΛ-ΡΗ0
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