
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  28/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 196/2021 

Θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Νυμφαίο-Περικοπή κατά την 
περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού κάθε έτους. 

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 15 του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 75414/04-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 
5673), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18791/10-12-2021 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 25 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Ιωάννου Χρήστος 
Γεώργου Τρύφων Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Την υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 
(ΑΔΑ:6Σ4ΖΩΨΛ-ΚΤΔ) με θέμα ‘Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό 
Νυμφαίου-Υδρούσα κατά την περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού’. 
2) Την από 16/11/2021 συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμυνταίου για την αντιμετώπιση των πιθανών 
χιονοπτώσεων κατά την χειμερινή περίοδο 2021-2022 κατά την οποία επισημάνθηκε 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πως στην δασική οδό Νυμφαίου-Περικοπής-όρια 
ΠΕ Καστοριάς, δημιουργούνται επανειλημμένα προβλήματα για την ομαλή και 
ασφαλή διέλευση των οχημάτων και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποκλεισμού 
διερχόμενων οχημάτων σε περίοδο χιονοπτώσεων και παγετού.  Διευκρινίζεται ότι η 
οδός αυτή αποτελεί δημοτική οδό και στο τμήμα της που βρίσκεται εντός των ορίων 
του δήμου Αμυνταίου η αρμοδιότητα αποχιονισμού ανήκει στο Δήμο Αμυνταίου, ενώ 
για το τμήμα που ανήκει στα διοικητικά όρια της ΠΕ Καστοριάς, η αρμοδιότητα 
αποχιονισμού ανήκει στον Δήμο Καστοριάς. 
3) Τις διατάξεις του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 52 του Ν. 2696/99, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4313/14, άρθρο 48) 
4) Το επείγον του θέματος λόγω του ορεινού χαρακτήρα του δρόμου καθώς και 
της επικείμενης έναρξης της χειμερινής περιόδου 

 
Εισηγούμαι  
τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων  στην οδό Νυμφαίο – Περικοπή για το τμήμα της 
οδού που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου, έως και τα όρια Περιφ. 
Εν. Καστοριάς, από την πρώτη χιονόπτωση κάθε χειμερινής περιόδου έως και την 31 
Μαρτίου  κάθε επόμενου έτους.   
Για την σαφή ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών θα πρέπει στην υφιστάμενη 
σήμανση να αναφερθεί ο αριθμός της απόφασης του Δήμου Αμυνταίου.   
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον Δήμο Καστοριάς για την λήψη από πλευράς τους 
των αναγκαίων μέτρων. 
Την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης (προειδοποιητικών πινακίδων)  στην έξοδο 
της κοινότητας Νυμφαίου προς την κοινότητα Περικοπής καθώς και στην κοινότητα 
Περικοπής στην είσοδο από την ΠΕ Καστοριάς, με τις οποίες τα οχήματα που 
πρόκειται να κινηθούν στην οδό αυτή να ενημερώνονται για την απόφαση διακοπής 
κυκλοφορίας οχημάτων κατά την χειμερινή περίοδο. 

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 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Νυμφαίο – Περικοπή για το 
τμήμα της οδού που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου, έως και τα 
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, από την πρώτη χιονόπτωση κάθε 
χειμερινής περιόδου έως και την 31 Μαρτίου  κάθε επόμενου έτους.   

Β. Εγκρίνει την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης (προειδοποιητικών πινακίδων)  
στην έξοδο της κοινότητας Νυμφαίου προς την κοινότητα Περικοπής καθώς και στην 
κοινότητα Περικοπής στην είσοδο από την ΠΕ Καστοριάς, με τις οποίες τα οχήματα 
που πρόκειται να κινηθούν στην οδό αυτή να ενημερώνονται για την απόφαση 
διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων κατά την χειμερινή περίοδο. 

Για την σαφή ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών θα πρέπει στην υφιστάμενη 
σήμανση να αναφερθεί ο αριθμός της παρούσας απόφασης. 

Γ. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον Δήμο Καστοριάς για την λήψη από πλευράς 
τους των αναγκαίων μέτρων. 

 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  196/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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