
 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Συζήτηση και 

λήψη απόφασης επί της αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου 

Δ. Αμυνταίου.» 

Αριθ. Απόφασης: 91/2020 

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 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Γεώργου Τρύφων 

ΘωμαϊδηςΧρήστος Πρόεδρος  Κύρκου Κυριάκος 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης  Κρητικού Διαμαντούλα 

Τσαχειρίδης Σπύρος  Σονιάδου Σωτηρία 

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Αβραμίδης Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Νάτσης Ιωάννης   

Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη   

Πέγιου Ιωάννης   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Ελευθεριάδης Κυριάκος   

   

   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



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 23ο θέμα  της 

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

υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την με αριθμό. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού 

Συμβουλίου Λεχόβου με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών κώνων 

παρεμπόδισης στάθμευσης αυτοκινήτων, μπροστά από τις βρύσες της πλατείας και 

έξω από το σπίτι του Γεωργίου Τζουμάκη, ενώ στο ηρώο της πλατείας προτείνεται να 

τοποθετηθούν κολονάκια με αλυσίδα. Με τα παραπάνω θα διευκολύνεται η διέλευση 

του απορριμματοφόρου και των αυτοκινήτων των κατοίκων της Τ.Κ. Λεχόβου. 

 

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 παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»   

• Την με αριθμό 10/2020 απόφαση της ΕΠΖ. 

• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της με αριθ. 10/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί της αρ. 5/2019 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Λεχόβου Δ. 

Αμυνταίου.» η οποία έχει ως εξής: 

Α. Σχετικά με την οδό έξω από το σπίτι του κ. Γεωργίου Τζουμάκη στην Τ.Κ. 

Λεχόβου Δ. Αμυνταίου, χορηγείται η θετική έγκριση για  

α) τη μονοδρόμηση της οδού με νοητή κατεύθυνση κυκλοφορίας από Αμύνταιο προς 

Καστοριά και την απαγόρευση στάθμευσης  με χρήση οριζόντιας ή κάθετης 

σήμανσης (Ρ-39 σε συνδυασμό με πρόσθετες ή τεθλασμένη κίτρινη διαγράμμιση) 

μόνο στα σημεία όπου το πλάτος του οδοστρώματος δεν επαρκεί για την κυκλοφορία 



των λοιπών οχημάτων (συνολικό πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 4,0 μέτρων), 

ενώ στα λοιπά σημεία να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης με λευκή διαγράμμιση 

κατά προτίμηση στα δεξιά του δρόμου, και  

β) τη μονοδρόμηση της οδού από το ύψος της οικίας Καραδήμου Μαγδαληνής έως 

την οικία Γογούση Ευάγγελου με επιτρεπόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την 

επαρχιακή οδό Αμυνταίου Καστοριάς. 

Για την υλοποίηση της πρότασης θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες   (Ρ - 7) 

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα και (Π - 23) Μονόδρομος. 

Β. Σχετικά με την πλατεία της Τ.Κ. Λεχόβου Δ. Αμυνταίου, χορηγείται η θετική 

έγκριση τοποθέτησης πλαστικών κώνων παρεμπόδισης στάθμευσης αυτοκινήτων 

μπροστά από τις βρύσες της πλατείας και στο ηρώο αυτής με αλυσίδα. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


