
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  9/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 68/2022 

Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης του 
Αμυνταίου.  

Στο Αμύνταιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, στις 13 του μηνός 
Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.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. 18959/02-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1547), δια ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. 4761/28-01-2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 5766/08-04-2022 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 17 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την από 31-03-2022 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, ως εξής: 

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω : 

1. Την υπ’ αριθ. 01/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αμυνταίου, με θέμα Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης 
του Αμυνταίου, 

2. Το υπ’ αριθ. 4300/1.4.2021 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς την Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας με θέμα Έγκριση της 
υπ’ αριθ. 01/2021 απόφασης της ΕΠΖ του Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Δυτ. 
Μακεδονίας αναφορικά με την έγκριση της πρότασης κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου. 

3. Το υπ’ αριθ. 38558/οικ44554/22.4.2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας προς τον Δήμο Αμυνταίου, 

4. Το υπ’ αριθ. 10631/13.7.2021 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα Αίτημα 
έγκρισης της υπ’ αριθ. 01/2021 απόφασης της ΕΠΖ του Δήμου Αμυνταίου 
αναφορικά με την πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης 
του Αμυνταίου, 

5. Την υπ’ αριθ. 188/10.112021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου 
(ΑΔΑ:9ΞΞΘΩΨΛ-ΕΕΨ) με θέμα Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 
κέντρο της πόλης του Αμυνταίου, 

6. Το υπ’ αριθ. 17606/22.11.2021 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, 

7. Το υπ’ αριθ. 7148/20.1.2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας προς τον Δήμο Αμυνταίου, 

8. Το υπ’ αριθ. 964/25.1.2022 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα Έγκριση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης του Αμυνταίου, 

9. Την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, διευκρινίσεων για διορθώσεις και 
συμπληρώσεις των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή των 
προτεινόμενων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και των συνοδών σχεδίων, μεταξύ 
των δύο υπηρεσιών, δηλαδή του Δήμου Αμυνταίου και της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, 

Προτείνονται περιληπτικά τα παρακάτω : 

Α) Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις – διαμορφώσεις κόμβων: 

1) Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου μιας λωρίδας κυκλοφορίας στη 
συμβολή των οδών 28ου Συντάγματος Πεζικού, Ε΄ Μεραρχίας, 
Αναπαύσεως και Μοναστηρίου (Κόμβος παλαιών κοιμητηρίων σχέδιο Α4-
Διαμόρφωση Κόμβου παλαιών Κοιμητηρίων). 

2) Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου μιας λωρίδας κυκλοφορίας στη 
συμβολή των οδών προέκτασης 28ου Σ.Π. και πλατείας Μακρή (Κόμβος 
πλατείας Μακρή σχέδιο Α2-Διαμόρφωση Κόμβου πλατείας Μακρή). 

3) Η διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου της Λέσχης Αξιωματικών με 
κατασκευή τριγωνικής νησίδας διαχωρισμού της κυκλοφορίας στη 
συμβολή των οδών πλατείας Μακρή, Αριστοτέλους και 28ης Οκτωβρίου 
(Κόμβος Λέσχης Αξιωματικών σχέδιο Α3-Διαμόρφωση Κόμβου Λέσχης 
Αξιωματικών). 
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4) Η διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου στη συμβολή των οδών 28ης 
Οκτωβρίου, Ξινόμαυρου, Χατζή, Καραολή & Δημητρίου, Κωνσταντίνου 
Καραμανλή και Βιτσίου στο χώρο των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών 
(Κόμβος Πνευματικού κέντρου σχέδιο Α5-Διαμόρφωση Κόμβου 
Πνευματικού Κέντρου). 

Β) Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Πεζοδρομήσεις: 

1) Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Πλατείας Αγ. Κων/νου & Ελένης 
στην ανατολική πλευρά της Πλατείας μεταξύ των οδών Χατζηκωνσταντίνου 
και Ι. Δραγούμη. 

2) Πεζοδρόμηση της οδού Τρύφωνος Χατζή. 

3) Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Πλατείας Μακρή στη βόρεια πλευρά 
της Πλατείας Μακρή. 

4) Πεζοδρόμηση της Ανώνυμης οδού (Γυμνάσιο Αμυνταίου) μεταξύ των οδών 
28ου Συντάγματος Πεζικού και οδό Αριστοτέλους. 

5) Πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Νικολάου μεταξύ των οδών 28ου Συντάγματος 
Πεζικού και Ε΄ Μεραρχίας. 

6) Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Παπαπέτρου μεταξύ των οδών Γρ. 
Νικολαΐδη και Χασιώτη, 

   Γ) Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - μεταβολές διατομής οδού: 

1) Μονοδρόμηση της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού από τον κόμβο της 
Πλατείας Μακρή έως τον κόμβο παλαιών Κοιμητηρίων με κατεύθυνση 
προς τον κόμβο των Παλαιών κοιμητηρίων και πλάτος κυκλοφορούμενου 
οδοστρώματος κυμαινόμενο από 6,60μ έως 7,30μ και μία λωρίδα 
κυκλοφορίας στο τμήμα από την οδό Χασιώτη έως οδό Δελαπόρτα και δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας από την οδό Δελαπόρτα έως νέο κόμβο παλαιών 
Κοιμητηρίων. 

2) Μονοδρόμηση της οδού Ε΄ Μεραρχίας σε όλο το μήκος της από τον νέο 
κόμβο παλαιών Κοιμητηρίων έως την ανατολική έξοδο της πόλης με 
κατεύθυνση προς την οδό Αναλήψεως και πλάτος κυκλοφορούμενου 
οδοστρώματος 4,00μ. 

3) Μονοδρόμηση της οδού Αμύντα από την οδό 28ου Σ.Π. έως την οδό 
Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς την οδό Μοναστηρίου και πλάτος 
κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 5,75μ. 

4) Μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους από την οδό Μοναστηρίου έως τον 
κόμβο της Λέσχης Αξιωματικών με κατεύθυνση προς τον κόμβο και πλάτος 
κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,00μ. 

5) Μονοδρόμηση της οδού πάροδος Αριστοτέλους από την οδό Αριστοτέλους 
έως την οδό Φιλελλήνων, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων και 
διατήρηση του υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος. 

6) Μετατροπή της οδού Πλατείας Μακρή από τον κόμβο της Λέσχης 
Αξιωματικών έως τον κόμβο της Πλατείας Μακρή από μονής σε διπλής 
κατεύθυνσης  και πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 7,50μ (3,75 
ανά κατεύθυνση). 

7) Μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου από τον κόμβο της Λέσχης 
Αξιωματικών έως τον κόμβο του Πνευματικού κέντρου με κατεύθυνση 
προς τον νέο κόμβο Πνευματικού Κέντρου και πλάτος κυκλοφορούμενου 
οδοστρώματος 4,90μ. 
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8) Μονοδρόμηση της οδού Π. Μελά σε όλο το μήκος της από την οδό 
Ανοίξεως (βόρεια περιμετρική οδός) έως την οδό Χατζηκωνσταντίνου με 
κατεύθυνση προς την οδό Χατζηκωνσταντίνου και διατήρηση του 
υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος της οδού. 

9) Μονοδρόμηση της οδού Κοσκινά σε όλο το μήκος της, από την 
διασταύρωση με οδό Χατζηκωνσταντίνου έως την οδό Ι. Δραγούμη με 
κατεύθυνση την οδό Ι. Δραγούμη και διατήρηση του υφιστάμενου 
οδοστρώματος της οδού. 

10) Μονοδρόμηση της οδού Ι. Δραγούμη από την διασταύρωση με την οδό 
Κοσκινά έως την πλατεία Αγοράς με κατεύθυνση την πλατεία Αγοράς και 
διατήρηση του υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος της οδού. 

11) Μονοδρόμηση της οδού Παπαπέτρου από την πλατεία Αγοράς προς την 
οδό Γρ. Νικολαΐδη με κατεύθυνση προς την οδό Γρ. Νικολαΐδη και από την 
πλατεία Αγοράς προς την οδό Π. Μελά με κατεύθυνση προς την οδό Π. 
Μελά και διατήρηση του υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος της οδού 
στα αντίστοιχα τμήματα.  

12) Μονοδρόμηση της οδού Αγ. Νικολάου από την οδό Ε΄ Μεραρχίας έως την 
οδό Κήπων με κατεύθυνση την οδό Κήπων και διατήρηση του 
υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος. 

13) Μονοδρόμηση της οδού Αναπαύσεως από την οδό Κήπων έως την οδό Ε΄ 
Μεραρχίας με κατεύθυνση την Ε΄ Μεραρχίας και πλάτος κυκλοφορούμενου 
οδοστρώματος 6,00μ. 

14) Μονοδρόμηση της οδού Κύπρου από την οδό Καραολή & Δημητρίου έως 
την οδό Φιλελλήνων, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων και 
διατήρηση του υφιστάμενου πλάτους οδοστρώματος. 

15) Μονοδρόμηση της οδού Χασιώτη από την οδό Ε΄ Μεραρχίας έως την οδό 
28ου Σ. Π. με κατεύθυνση προς την οδό 28ου Σ. Π. και πλάτος 
κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,80μ. 

16) Μονοδρόμηση της οδού Δελαπόρτα από την οδό 28ου Συντ. Πεζικού έως 
οδό Ε΄ Μεραρχίας με κατεύθυνση προς την Ε΄ Μεραρχίας και πλάτος 
κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,00μ. 

Δ) Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις στάσης / στάθμευσης: 

1) Ρυθμίσεις θέσεων στάσης και στάθμευσης στις θέσεις που απεικονίζονται 
στο σχέδιο Α1-Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις. 

2) Η χωροθέτηση οκτώ (8) θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ στην προέκταση της 
διαμόρφωσης του κόμβου της πλατείας Μακρή  στις θέσεις που φαίνονται 
στο σχέδιο Α1-Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις. 

3) Δημιουργία δέκα (10) συνολικά θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και 
συγκεκριμένα: 

i)   μία (1) θέση στη δεξιά πλευρά της οδού Α. Παπανδρέου στο ρεύμα 
προς Πτολεμαΐδα, 

ii) δύο (2) θέσεις στην αριστερή και μία (1) θέση στη δεξιά πλευρά της 
οδού 28ου Σ.Π. 

iii) δύο (2) θέσεις στη δεξιά πλευρά του οδικού τμήματος της πλατείας 
Μακρή στο ρεύμα προς τον κυκλικό κόμβο της πλατείας (από 
ταχυδρομείο προς τον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης). 
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iv) δύο (2) θέσεις στη δεξιά πλευρά του οδικού τμήματος της πλατείας 
Μακρή στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών. 

v) μία (1) θέση στην αριστερή και μία (1) θέση στη δεξιά πλευρά της 
πρόεκτασης της οδού 28ου Σ.Π στον κόμβο της Πλατείας Μακρή  

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «Σχεδιάζοντας για όλους» στις θέσεις 
που φαίνονται στο σχέδιο. 

4) Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον 1,5μ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
δημιουργία οδηγού διέλευσης τυφλών στις θέσεις που φαίνονται στο 
σχέδιο. 

Ε) Οριζόντια  - κατακόρυφη σήμανση: 

1) Η ρύθμιση κυκλοφορίας των πεζών με οριζόντια διαγράμμιση (διαβάσεις 
στις θέσεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο Α1-Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις) 
και κατακόρυφη σήμανση ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση των πεζών και 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής εγκάρσια κίνηση των πεζών  στις οδούς. 

2) Η σήμανση για την ρύθμιση, η οποία αποτελείται από κατακόρυφες 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές και 
πρόσθετες πινακίδες πλην της σήμανσης για το ανώτατο επιτρεπόμενο 
όριο ταχύτητας το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. (αρ. 20 
του ΚΟΚ.), καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση. Η θέση των πινακίδων στο 
σχέδιο είναι ενδεικτική και η τελική και ακριβής τοποθέτησή τους θα 
προσδιοριστεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία στα πλαίσια της έγκρισης 
της μελέτης εφαρμογής της σήμανσης σύμφωνα με το αρθ. 10 παρ. 2 του 
ΚΟΚ. 

Τα παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται στην: 

Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της πόλης του 
Αμυνταίου,  

και στα Παραρτήματα της μελέτης: 

Ι-Πίνακας αλλαγών οδεύσεων στον Τομέα Ι,  

ΙΙ-Σχεδιαζόμενοι Κόμβοι,  

ΙΙΙ-Κανονισμός Πεζοδρόμων,  

ΙV-Διατάξεις/Νόμοι/Αποφάσεις,  

V-Σχέδια άνευ κλίμακας, 

καθώς επίσης και στα συνημμένα σχέδια της μελέτης : 

Α1 - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

Α2 - Διαμόρφωση Κόμβου πλατείας Μακρή 

Α3 – Διαμόρφωση Κόμβου Λέσχης Αξιωματικών 

Α4 – Διαμόρφωση Κόμβου παλαιών Κοιμητηρίων 

Α5 – Διαμόρφωση Κόμβου Πνευματικού Κέντρου 

Προτείνεται  

Η λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της 
πόλης του Αμυνταίου.   

Η παρούσα απόφαση περιλαμβάνει την λεπτομερή ενημέρωση των σχεδίων με τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις καθώς και νέο τρόπο σχεδιαστικής παρουσίασης των 

ΑΔΑ: 6ΨΜ3ΩΨΛ-406



προτεινόμενων παρεμβάσεων, έχοντας ως βάση τις προτάσεις της Δ/νσης 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. 

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 από 31/03/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος 

 Την αριθ. 11/2022 απόφαση ΕΠΖ 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση σε τμήμα της πόλης του 
Αμυνταίου,  όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος Γρομπανόπουλος Τρύφων δήλωσε παρών, σύμφωνα με 
τις θέσεις διατύπωσε, όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

Γ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελευθεριάδης Κυριάκος και Θεοδώρου Απόστολος 
ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις διατύπωσαν, όπως αυτές καταγράφονται στα 
επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  68/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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