ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη δαπάνης αγοράς ζσλλεκηικού λεσκώμαηος «ΟΗ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΗ
ΣΑΘΜΟΗ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ-ΦΛΩΡΗΝΑ».
Αριθ. Απόθαζης: 61/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 24ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία έρεη σο εμήο: Πξνηείλεηαη ε Αγνξά 200 ηόκσλ
ζπιιεθηηθνύ ιεπθώκαηνο
«ΟΙ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ», ηεο ζπγγξαθέσο Υξπζνύιαο Βνζθνπνύινπ, πνπ αθνξά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό
ζηαζκό Ακπληαίνπ-Φιώξηλαο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο γηα ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή
θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Σν ιεύθσκα ζα δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηνύλ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο αιιά θαη ζε
εθπξνζώπνπο θνξέσλ- επίζεκνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Η πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ Ακπληαίνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ηεο δηθηύνπ, από ηελ αξρηθή ράξαμε θαη
θαηαζθεπή ηνπ, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, έσο ζήκεξα. Η ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ έθεξε
ν ζηδεξόδξνκνο ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα άιιαμε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ θαη έθεξε
αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, Ακύληαην, Άγηνο
Παληειεήκνλαο, Ξηλό Νεξό, Φιώξηλα.
Σα θηίξηα θαη ν ηερληθόο εμνπιηζκόο όινπ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ (γξακκέο,
βαγόληα, θιηλάκαμεο, απνζήθεο πιηθνύ, θιπ) απνηεινύλ έλα κεγάιν πεδίν έξεπλαο όζσλ
κειεηνύλ ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ησλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ. ην πιαίζην αλάδεημεο απηήο
ηεο θιεξνλνκηάο, ν αξρηηεθηνληθόο πινύηνο ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ είλαη απαξαίηεην
λα θαηαγξαθεί θαη λα πξνβιεζεί.
Πέξα από ηελ αξρηηεθηνληθή ηζηνξία ησλ ζηαζκώλ, κέζα από ηελ εμέιημε ησλ ξπζκώλ
θαη ησλ ηύπσλ – πνπ ζε κεγάιν βαζκό είλαη παξόκνηνη ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο- ε ηζηνξία
ησλ ζηαζκώλ είλαη ε ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ πνπ εξγάζηεθαλ εθεί. ηδεξνδξνκηθνί
ππάιιεινη, ζηαζκάξρεο, ηερληθνί, εξγάηεο, ζπληεξεηέο γξακκώλ, θ.α. έδσζαλ δσή ζηα θηίξηα
απηά, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα, ζε πεξηόδνπο πνιέκσλ θαη εηξήλεο.
Σν Ακύληαην (όξνβηηο), κηα κηθξή θσκόπνιε αλάκεζα ζηε Φιώξηλα θαη ηελ Έδεζζα,
ηαύηηζε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία κε ηελ ύπαξμε θαη εμέιημε ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ηνπ.
Απαηηείηαη ην πνζό ησλ 1.000€ +Φ.Π.Α.(6%). Η πίζησζε ζα δηαηεζεί κε απόθαζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο αγνξάο ησλ 200 ηόκσλ ζπιιεθηηθνύ ιεπθώκαηνο
«ΟΙ
ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ - ΦΛΩΡΙΝΑ», ηεο ζπγγξαθέσο
Υξπζνύιαο Βνζθνπνύινπ, πνπ αθνξά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Ακπληαίνπ-Φιώξηλαο θαη
ζηε ζπκβνιή ηνπο γηα ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ. Σν ιεύθσκα ζα δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηηζηνύλ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο αιιά θαη ζε εθπξνζώπνπο θνξέσλεπίζεκνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Δγθξίλεη ηελ δαπάλε ηεο αγνξάο κε ην πνζό ησλ 1.000€ +Φ.Π.Α.(6%). Η πίζησζε ζα
δηαηεζεί κε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 61/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
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