
 

 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη 

αίτησης περί διαμόρφωσης πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα».  

Αριθ. Απόφασης: 93/2020 

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 24ο θέμα  της 

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

υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο 

«Έγκριση ή μη αίτησης περί διαμόρφωσης πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα» 

με την οποία εισηγείται  την χορήγηση άδειας διαμόρφωσης του πεζοδρομίου 

έμπροσθεν του καταστήματος της κας. ΚΙΤΣΕ Αλκεμίντα, που βρίσκεται στην 

Πλατεία Αγοράς της Δ.Κ. Αμυντάιου, με τις εξής προδιαγραφές: 

• Το πεζοδρόμιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου.  

• Η πλακόστρωση θα γίνει με προκατασκευασμένες πλάκες τσιμέντου λευκού 

και κίτρινου χρώματος, πάχους 5εκ. και διαστάσεων 40 x 40εκ.  

• Θα προβλεφθεί η κατασκευή όδευσης τυφλών με χρήση κατάλληλων πλακών. 

• Η όλη κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα 

ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών.» 

 

 

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)  

• Την με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ 

• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την με αριθμό 11/2020 απόφασης ΕΠΖ με τίτλο «Έγκριση ή μη αίτησης περί 

διαμόρφωσης πεζοδρομίου της κας ΚΙΤΣΕ Αλκεμιντα» με την οποία εισηγείται  την 

χορήγηση άδειας διαμόρφωσης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος της 

κας. ΚΙΤΣΕ Αλκεμίντα, που βρίσκεται στην Πλατεία Αγοράς της Δ.Κ. Αμυντάιου, με 

τις εξής προδιαγραφές: 



• Το πεζοδρόμιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου.  

• Η πλακόστρωση θα γίνει με προκατασκευασμένες πλάκες τσιμέντου λευκού 

και κίτρινου χρώματος, πάχους 5εκ. και διαστάσεων 40 x 40εκ.  

• Θα προβλεφθεί η κατασκευή όδευσης τυφλών με χρήση κατάλληλων πλακών. 

• Η όλη κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα 

ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών.» 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


