
 

 

 

 

 

Θέμα: Παραχώρηση χρήσης του Μουσείου Χρυσικών της κοινότητας Νυμφαίου 

και του Κέντρου Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας της κοινότητας Αναργύρων στην 

ΜΚΟ ¨Αρκτούρος¨.  

 

Αριθ. Απόφασης: 89/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου 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 8819/17-06-2020 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 22 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
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Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Αντιγονείας κ. Πατμάνογλου Νικόλαος, Μανιακίου κ. 

Τσιβελεϊδης Γεώργιος,  Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο,Κέλλης κ. Τάσκα 

Αθανάσιο,Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λιμνοχωρίου κ. Ταμήλια Αλέξανδρο, 

Λεβαίας κ. Παραστατίδη Στυλιανό και Φιλώτα κ. Μωϋσάκη Σπύρο. 

Παρών στην συνεδρίαση οι πρόεδροι των κοινότητων Ασπρογείων κ. Σταυρίδης 

Βασίλειος και Φαραγγίου κ. Κουντουραζής Αλέξανδρος.  

 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αβραμίδης Ιωάννης. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 20ου θέματος προσήλθε ο Αντιδήμαρχος κ. 

Δεμερτζίδης Στυλιανός. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 21ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 

κ.Τσαχειρίδης Σπύρος. 

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

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη ο οποίος  

υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

-Την παράγραφο 2 του άρθρου 185 του ν.3463/2006 

-Το 6778/19-05-2020 αίτημα της ΜΚΟ Αρκτούρος  

-Την σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Νυμφαίου 

-Την με αριθμό 01/2020 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Αγίων 

Αναργύρων 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1) Την παραχώρηση χρήσης του κέντρου Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας στην ΜΚΟ 

Αρκτούρος, για είκοσι (20) έτη, προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο σύνολο 

των δράσεων που ήδη λειτουργεί στο Δ. Αμυνταίου ενισχύοντας έτσι τις 

δράσεις του, δημιουργώντας έναν ακόμη τόπο εκπαίδευσης και υιοθέτησης 

φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς μέσα από οργανωμένες επισκέψεις 

σχολείων. Επιπλέον  το Κέντρο Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας θα αποτελέσει και 

τον τόπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολλών Ελλήνων και ξένων 

επισκεπτών. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με δικές του δαπάνες θα προχωρήσει στην 

ανανέωση των  εκθεμάτων  του Κέντρου αλλά και στη συντήρηση, επισκευή 

του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του. 

 

2) Την παραχώρηση χρήσης του Μουσείου Χρυσικών που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Νυμφαίου, για δέκα (10) έτη,  με στόχο την ανάδειξη του μουσείου και την 

ενίσχυση της επισκεψιμότητας της κοινότητας Νυμφαίου. Το μουσείο θα 

λειτουργήσει από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ  ακριβώς όπως λειτουργούσε τα 

προηγούμενα χρόνια, θα γίνεται ξενάγηση στον χώρο  με στόχο την ανάδειξή 

του, καθώς περιλαμβάνει πολύτιμο λαογραφικό υλικό για την ιστορία του 

τόπου. 

 



Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους θα γίνει η παραχώρηση θα 

αναγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση. 

Παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος είπε ότι 

συμφωνούν με την απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Αναργύρων η οποία θέτει 

ως όρους για την παραχώρηση τα εξής: 

Την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την Κοινότητα Αναργύρων  στον εξωτερικό 

χώρο , τη συντήρηση επισκευή του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του, πλήρωση 

θέσεων εργασίας από κατοίκους της Κοινότητας Αναργύρων καθώς και την 

προώθηση των τοπικών προϊόντων. 

 

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: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1) Την παραχώρηση χρήσης του κέντρου Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας στην ΜΚΟ 

Αρκτούρος, για δώδεκα (12) έτη, προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο σύνολο 

των δράσεων που ήδη λειτουργεί στο Δ. Αμυνταίου ενισχύοντας έτσι τις 

δράσεις του, δημιουργώντας έναν ακόμη τόπο εκπαίδευσης και υιοθέτησης 

φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς μέσα από οργανωμένες επισκέψεις 

σχολείων. Επιπλέον  το Κέντρο Ενημέρωσης Χειμαδίτιδας θα αποτελέσει και 

τον τόπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολλών Ελλήνων και ξένων 

επισκεπτών. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με δικές του δαπάνες θα προχωρήσει στην 

ανανέωση των  εκθεμάτων  του Κέντρου αλλά και στη συντήρηση, επισκευή 

του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του.  

Την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την Κοινότητα Αναργύρων όποτε 

ζητηθεί στον εξωτερικό χώρο , την πλήρωση θέσεων εργασίας από κατοίκους 

της Κοινότητας Αναργύρων καθώς και την προώθηση των τοπικών προϊόντων 

της Κοινότητας. 

 

 

2) Την παραχώρηση χρήσης του Μουσείου Χρυσικών που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Νυμφαίου, για δώδεκα (12) έτη,  με στόχο την ανάδειξη του μουσείου και την 

ενίσχυση της επισκεψιμότητας της κοινότητας Νυμφαίου. Το μουσείο θα 

λειτουργήσει από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ  ακριβώς όπως λειτουργούσε τα 

προηγούμενα χρόνια, θα γίνεται ξενάγηση στον χώρο  με στόχο την ανάδειξή 

του, καθώς περιλαμβάνει πολύτιμο λαογραφικό υλικό για την ιστορία του 

τόπου. 

 

 

  

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης  κ.κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος  δήλωσε 

κατά σύμφωνα  με τις θέσεις που διατύπωσε οι οποίες καταγράφονται στα επίσημα 

αναλυτικά πρακτικά. 

 



Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


