
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  13- 7- 2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα 7 

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟. αριθµ. 23087/7-07-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  …………………………………………………………………………… 
 Εγκρίθηκε το υ̟’ αριθ. 2/2016 Πρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Κατσίδης Ευστάθιος 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Ιορδανίδης  Φώτιο 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Καϊδης Α̟όστολος 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  4 Κατσίνας Χρήστος 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Καραφουλίδης Ανέστης 
6 Βύρλιος Μάρκος 6 Πα̟άς Ευθύµιος 
7 Σιδηρό̟ουλος Κοσµάς 7 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Μίχος Κωνσταντίνος 
9 Αριστερίδης Ιωάννης  9 Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη 
10 Χαϊτίδης Γεώργιος 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
11 Κάλφας Γεώργιος 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    12 Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος   
13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Κύρκα Μαρία 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μ̟ίγγας Στέφανος 
17 Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής 
18 Ασ̟ράγκαθος Ιωάννης 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
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20 Καραϊσκος Γεώργιος 
    21 Α̟αζίδου Σοφία 

22 Χόλµ̟α- Τζίφρη Αντωνία 
                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
              Ο  ∆ήµαρχος   κ. Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν  οι     ∆Σ       Σοφία Α̟αζίδου &      Μαρία Κύρκα. 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι  ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος &    Βρυζίδου 
Παρασκευή. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Βύρλιο Μάρκο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου το υ̟’αριθ. 2ο 
/2016 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής 
µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 

2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Εορδαίας,  συνήλθε την 27 Μαΐου ηµέρα της εβδοµάδος 
Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ. η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της 
κυκλοφοριακής µελέτης  ̟ου συστήθηκε σύµφωνα µε την υ̟ 
αριθµ. 388/2014 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. 
Εορδαίας, α̟οτελούµενη α̟ό τους:  
1.Βύρλιο Μάρκο 
2.Πολυχρονίδη Κωνσταντίνο 
3.Μ̟ίγγα Στέφανο 
4.Γεώργιο Τσακιρίδη 

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος  
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
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5. Σάββα Νικολιά 
6. Παναγιώτης Αβραµίδης 
 

Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  
Υ̟οδιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 

Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 
15456/20-05-2016 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ. 
Μάρκου Βύρλιου. 
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 
 
1. Βύρλιος Μάρκος 
2. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
3. Σάββας Νικολιάς 
4. Παναγιώτης Αβραµίδης 

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  
Υ̟οδιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 

 
Η ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 
12:00 ̟.µ. και συζητήθηκαν τα ̟αρακάτω θέµατα µε τη σειρά ̟ου 
αναγράφονται: 
 
1) Το υ̟’ αριθµ. 3296/2.2.2016 αίτηµα της Τροχαίας Πτολεµαΐδας  
σχετικά µε την Τεχνική αστυνόµευση των οδών. 
2) Το υ̟’ αριθµ. 3756/08.02.2016 αίτηµα της κ. Χριστίνας 
Φιλί̟̟ου Πρόεδρο Τ.Κ. Ολυµ̟ιάδας σχετικά µε την 1/2016 
α̟όφαση της Τ.Κ. 
3) Το υ̟’ αριθµ. 4350/11.02.2016 αίτηµα του κ. Κωνσταντίνου 
Κορκοτίδη σχετικά µε ̟ροτάσεις του για τη διαµόρφωση της 
̟όλης.  
4) Το υ̟’ αριθµ. 4389/12.02.2016 αίτηµα της Κεραµίδας Ευτυχίας 
σχετικά µε τον τρό̟ο ρύθµισης ̟αρκαρίσµατος στην οδό 
Μαγνησίας.  
5) Το υ̟΄ αριθµ. 4388/12.02.2016 αίτηµα του κ. Στυλιανού 
Αλέξανδρου σχετικά µε την ̟εζοδρόµηση α̟ό το 10ο ∆ηµοτικό 
στην Ανωνύµου 52 στο Β΄ τοµέα. 
6) Το υ̟΄ αριθµ.  53122/17-02-2016 αίτηµα του ∆/ντη Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών για ̟αροχή στοιχείων 
7) Το υ̟΄ αριθµ. 8870/11-03-2016 αίτηµα της κ. Κυριακής 
Τσιµ̟λίδου σχετικά µε α̟οµάκρυνση ̟ινακίδας (Ρ 40). 
8) Το υ̟΄ αριθµ. 9994/22-03-2016 αίτηµα του Συλλόγου Ατόµων 
µε Ανα̟ηρία σχετικά µε την λήψη µέτρων για την ελεύθερη 
διέλευση Α.ΜΕ.Α. 
9) Το υ̟΄ αριθµ. 12308/18-04-2016 αίτηµα του κ. Γιάννου Θωµά 
σχετικά µε την το̟οθέτηση κολωνακίων. 
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10) Το υ̟΄ αριθµ. 13399/27-04-2016 αίτηµα του κ. Φιλί̟̟ου 
Ακριτίδη σχετικά µε την το̟οθέτηση βάσης ̟οδηλάτου στην οδό. 
 
   Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε 
θέµα ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής: 
 
1. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του ∆ιοικητή Τροχαίας κ. Βασίλειου Κεφτέ για την το̟οθέτηση 
̟ινακίδας Ρ-40 ε̟ί της οδού Κ. Φούφα έναντι 8 η ο̟οία λεί̟ει 
συνδυασµένη µε ̟ρόσθετη ̟ινακίδα Πρ-4γ, µε την ο̟οία να 
τερµατίζεται η α̟αγόρευση στάσης και στάθµευσης ̟λην 
αστικών Λεωφορείων, ενώ ε̟ι̟λέον στις ήδη υ̟άρχουσες 
̟ινακίδες Ρ-40 (̟λην αστικών) θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί 
̟ρόσθετη ̟ινακίδα ̟ου να καθορίζει ότι η α̟αγόρευση ισχύει 
µόνο για την ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µέχρι 18:00 της 
Τετάρτης ή σε ̟ερί̟τωση µετάθεσης της λαϊκής αγοράς λόγω 
αργίας, α̟ό ώρα 18:00 της ̟ροηγούµενης. 
Όσον αφορά για την εντός του χώρου της λαϊκής αγοράς ̟ου ο 
ανωτέρω εισηγείται ότι α̟αιτείται σχετική διαγράµµιση ̟ου θα 
καθορίζει τις θέσεις στάθµευσης των αστικών λεωφορείων κατά 
τις ηµέρες ̟ου αυτή δεν λειτουργεί, ό̟ως ε̟ίσης και των λοι̟ών 
οχηµάτων ̟ου σταθµεύουν εκεί, ενηµερώνουµε ̟ως σύµφωνα 
µε εντολές του δηµάρχου η  Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου 
συντάσσει µελέτη για το συγκεκριµένο χώρο, λαµβάνοντας 
υ̟όψη τη µη ̟αρουσία και χρήση του χώρου α̟ό αστικά 
λεωφορεία. 

      Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

2. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται την αναβολή του αιτήµατος της 
Προέδρου της Το̟ικής Κοινότητας Ολυµ̟ιάδας κ. Χριστίνα 
Φιλί̟̟ου για το ε̟όµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ροκειµένου 
να γίνει ε̟ί τό̟ου αυτοψία α̟ό την ε̟ιτρο̟ή στο εν λόγω 
σηµείο και να συζητηθεί το θέµα εκ νέου. Το µέλος Σάββας 
Νικολιάς υ̟οστήριξε την µη αρµοδιότητα της ε̟ιτρο̟ής ε̟ί του 
θέµατος καθώς δεν ά̟τεται των ̟εριοχών των ο̟οίων ορίζει η 
κυκλοφοριακή µελέτη Πτολεµαΐδας. 

3. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ̟ως είναι αναρµόδια στο 
αίτηµα του αιτήµατος του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου διότι 
δεν ά̟τονται των αρµοδιοτήτων της. 
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4. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη του αιτήµατος 
της κ. Ευτυχίας Κεραµύδα. 

5. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται την αναβολή του αιτήµατος του κ. 
Στυλιανού Αλέξανδρου. 

• Ο κ. Νικολιάς Σάββας  ζήτησε την α̟όρριψη του αιτήµατος  

• Ο κ. Παναγιώτης Αβραµίδης ζήτησε την α̟όρριψη του 
αιτήµατος 

• Οι κ.κ. Πρόεδρος κ. Βύρλιος Μάρκος, Μ̟ίγγας Στέφανος και 
Πολυχρονίδης Κων/νος : 

∆εν έχουν ̟ρόβληµα να ̟ουν ΝΑΙ αν συναινεί η Πολεοδοµία 
του ∆ήµου µετά α̟ό την ε̟ί τό̟ου αυτοψία µε την ε̟ιτρο̟ή 
του ∆ήµου 
Η ε̟ιτρο̟ή αφού έλαβε υ̟όψη της τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις, 
εισηγείται την α̟ό ε̟ί τό̟ου αυτοψία α̟ό την ε̟ιτρο̟ή και 
την Πολεοδοµία του ∆ήµου στο εν λόγω σηµείο και να 
συζητηθεί το θέµα εκ νέου. 

6. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την αναβολή του αιτήµατος 
του τµήµατος τροχαίας Πτολεµαΐδας καθώς ο κ. Νικολιάς 
Σάββας ζήτησε να ̟ροσκοµιστεί σκαρίφηµα του εν λόγω 
σηµείου µε διαστάσεις στο ο̟οίο να ̟αρουσιάζεται η ακριβής 
θέση του ̟οδηλατοστάτη σύµφωνα µε την ̟άγια τακτική της 
ε̟ιτρο̟ής σε ανάλογες ̟ερι̟τώσεις. 

• Οι κ.κ. Πρόεδρος κ. Βύρλιος Μάρκος, Μ̟ίγγας Στέφανος και 
Πολυχρονίδης Κων/νος δεν έχουν ̟ρόβληµα να ̟ουν ΝΑΙ  

Η ε̟ιτρο̟ή αφού έλαβε υ̟όψη της τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις, 
εισηγείται την αναβολή του θέµατος ̟ροκειµένου να 
̟ροσκοµιστεί σκαρίφηµα του εν λόγω σηµείου και να συζητηθεί 
το θέµα εκ νέου. 

7. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη του αιτήµατος 
της κ. Κυριακής Τσιµ̟λίδου. 

8. Λαµβάνοντας υ̟όψη της η ε̟ιτρο̟ή ότι µέρος των αιτηµάτων 
του συλλόγου των ΑµεΑ έχει ήδη α̟αντηθεί α̟ό την ∆ηµοτική 
αστυνοµία, η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται :  

• Την οριοθέτηση θέσεων (Ρ-71) σε κάθε δηµόσια υ̟ηρεσία 
ώστε να εξυ̟ηρετούνται καλύτερα. 

• Να δοθούν άδειες σε όλες τις υ̟ηρεσίες, σχολεία και λοι̟ές 
υ̟οδοµές για να το̟οθετηθούν ράµ̟ες διέλευσης αµαξιδίων 
καθώς και ανελκυστήρων ό̟ου κρίνεται αναγκαίο. 
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Το µέλος της ε̟ιτρο̟ής Σάββας Νικολιάς υ̟οστήριξε ̟ως 
κανένα ρητό αίτηµα δεν ά̟τεται των αρµοδιοτήτων της 
ε̟ιτρο̟ής και τα θέµατα ̟ου ά̟τονται δεν έχουν µορφή 
αιτήµατος. 

9. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την αναβολή του αιτήµατος 
του κ. Θωµά Γιάννου, διότι θα ̟ρέ̟ει να γίνει αυτοψία α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή στο εν λόγω σηµείο και να συζητηθεί το θέµα εκ νέου. 

10. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την αναβολή του αιτήµατος 
του κ. Φιλί̟̟ου Ακριτίδη καθώς ο κ. Νικολιάς Σάββας ζήτησε 
να ̟ροσκοµιστεί σκαρίφηµα του εν λόγω σηµείου µε διαστάσεις 
στο ο̟οίο να ̟αρουσιάζεται η ακριβής θέση του 
̟οδηλατοστάτη σύµφωνα µε την ̟άγια τακτική της ε̟ιτρο̟ής 
σε ανάλογες ̟ερι̟τώσεις. 

• Οι κ.κ. Πρόεδρος κ. Βύρλιος Μάρκος, Μ̟ίγγας Στέφανος και 
Πολυχρονίδης Κων/νος δεν έχουν ̟ρόβληµα να ̟ουν ΝΑΙ. 

Η ε̟ιτρο̟ή αφού έλαβε υ̟όψη της τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις, 
εισηγείται την αναβολή του θέµατος ̟ροκειµένου να 
̟ροσκοµιστεί σκαρίφηµα του εν λόγω σηµείου και να συζητηθεί 
το θέµα εκ νέου. 

11. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή στο αίτηµα του Αντιδηµάρχου κ. Πολυχρονίδη 
Κωνσταντίνου σχετικά µε την το̟οθέτηση ̟ινακίδων (̟αίζουν 
̟αιδιά) στην οδό ∆εσ̟οίνης στην ̟εριοχή Αγίου Στεφάνου   

       Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

 Το µέλος Σάββας Νικολιάς α̟οχώρησε και ήταν α̟ών κατά τη 
συζήτηση. 

12. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή σε α̟ορρι̟τέο αίτηµα του κ. Τσιαχτσίρα Κων/νου 
σχετικά µε την το̟οθέτηση ̟λαστικών κολονακίων ε̟ί της οδού 
Λαγοθηριανού 2. 

       Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

 Το µέλος Σάββας Νικολιάς α̟οχώρησε και ήταν α̟ών κατά τη 
συζήτηση. 

13. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή στο αίτηµα του κ. Θωµά Καΐσίδη σχετικά µε την 
δηµιουργία θέσης στάθµευσης ΑµεΑ µε ̟ινακίδα Ρ72 (χώρος 
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στάθµευσης α̟οκλειστικά για οχήµατα ΑµεΑ) στην οδό 28η 
Συντάγµατος 4, η ο̟οία να υ̟οδεικνύουν την αρχή και το 
τέλος της θέσης στάθµευσης, ενώ ̟αράλληλα να εγγραφεί και ο 
αριθµός της α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει της 
ο̟οίας θεσµοθετήθηκε . 

      Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαία. 

 Το µέλος Σάββας Νικολιάς α̟οχώρησε και ήταν α̟ών κατά τη 
συζήτηση. 

14. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα να 
οριοθετηθεί  θέση στάθµευσης για ΑΜΕΑ στο Ειρηνοδικείο µε 
̟ινακίδα Ρ71. 

 Το µέλος Σάββας Νικολιάς α̟οχώρησε και ήταν α̟ών κατά τη 
συζήτηση. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 

 
                                 Αριθµ. Α̟όφ.  183/2016 
   

Το ∆.Σ.   αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω 
 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
 

  Εγκρίνει το υ̟’αριθ 2/2016 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης. 
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.183 /2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος  

 4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: ΩΒΗ5ΩΡ6-ΞΜΜ



 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 6.  Βύρλιος Μάρκος 

 7.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 8.   Κάλφας Γεώργιος 

 9.  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 10.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12.   Αριστερίδης Ιωάννης 

                              13.   Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.  Κύρκα Μαρία 

 15.  Βρυζίδου Παρασκευή 

                                        16.  Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             18.   Τσολακίδης Ισαάκ 

             Συµβουλίου 19.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 20.  Καραϊσκος Γεώργιος 

             21. Απαζίδου Σοφία  

     Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                22.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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