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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  9- 3- 2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα 6:30 

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟.αριθµ. 8264/4-3-2016  ̟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: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
  Έγκριση του υ̟’αριθ. 1/2016 ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής Μελέτης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Κάλφας Γεώργιος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βρυζίδου Παρασκευή 
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Τσολακίδης Ισαάκ 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 6 Καραϊσκος Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Βύρλιος Μάρκος    
11 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
12 Παπάς Ευθύµιος   
13 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    14 Αριστερίδης Ιωάννης    
15 Χαϊτίδης Γεώργιος 
16 Σπενταµίδης Γεώργιος 
17 Καλπακίδου Γλυκερία 
18 Κοκκινίδης Γεώργιος 
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
20 Μπίγγας Στέφανος 
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    21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
22 Μίχος Κωνσταντίνος 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
24 Απαζίδου Σοφία 
25 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
26 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                            
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆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 α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτρης Ζαραφίδης 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί  η ∆Σ  Ιωάννα Ανδρονικίδου 
…………………………………………………………………………… 
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. 
1/2016 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής 
µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Εορδαίας,  συνήλθε την 12 Φεβρουαρίου ηµέρα της 
εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 ̟µ  η ε̟ιτρο̟ή 
̟αρακολούθησης της κυκλοφοριακής µελέτης  ̟ου συστάθηκε 
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 
5. Σάββα Νικολιά 

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος  
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  

ΑΔΑ: ΩΕ59ΩΡ6-ΡΧ5



6. Βασίλειο Κεφτέ 
 

∆ιοικητή Τροχαίας Πτολεµαΐδας 

  
Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 3839/08-02-
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. Κεφτές Βασίλειος 

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  
∆ιοικητής 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. 46452/02.11.2015 αίτηµα του κ. Νικόλαου 
Πατσινακίδη σχετικά µε την το̟οθέτηση θέσης στάθµευσης. 
2) Το υ̟’ αριθµ. 46561/02.11.2015 αίτηµα του κ. Νικολάου 
Τσι̟λακίδη σχετικά µε την αλλαγή θέσης ̟αρκινγκ  Ρ-71. 
3) Το υ̟’ αριθµ. 49670/23.11.2015 αίτηµα του κ. Σταύρου 
Βασιλακάκη σχετικά µε την το̟οθέτηση θέσης στάθµευσης Ρ-71 στην 
οδό Ιµέρας – Π. Αδαµο̟ούλου.. 
4) Το υ̟’ αριθµ. 47387/06.11.2015 αίτηµα του Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
σχετικά µε ̟ληροφοριακό υ̟όµνηµα ̟ου αφορά την ̟ροµήθεια 
υλικών. 
5) Το υ̟΄ αριθµ. 52751/11.12.2015 αίτηµα του κ. ∆ηµητρίου 
Μήγγου ∆/ντή του 12ο/Θ ∆ηµοτικό Σχολείο σχετικά µε την 
διαβίβαση µαθητικών ε̟ιστολών. 
6) Το υ̟΄ αριθµ.  52946/14.12.2015 αίτηµα της κ.  Αικατερίνης 
Γιάσογλου σχετικά µε το̟οθέτηση θέσης στάθµευσης Ρ-71. 
7) Ο υ̟΄ αριθµ. 54793/28.12.2015 αίτηµα του κ. Σωκράτη Τζουβάρα 
σχετικά µε την ασφαλή κυκλοφορία στην ̟εριφερειακή οδό 
Ελευθερίας. 
8) Το υ̟΄ αριθµ. 55004/29.12.2015 αίτηµα του κ. Σωκράτη 
Τζουβάρα σχετικά µε την οµαλή λειτουργία των σηµατοδοτών 
κυκλοφορίας ε̟ί της οδού οικοτροφείου και ελευθερίας. 
9) Το υ̟΄ αριθµ. 676/11.01.2016 αίτηµα του κ. Νικολάου Σια̟ανίδη 
σχετικά µε την ̟αραχώρηση χώρου φόρτωσης εκφόρτωσης στην οδό 
Βασ. Κωνσταντίνου & Μακεδονοµάχων. 
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10) Το υ̟΄ αριθµ. 1062/13.01.2016 αίτηµα του κ. Γρηγορίου 
Αµανατίδη σχετικά µε τον χρωµατισµό διαβάσεων στην οδό Π. 
Αδαµο̟ούλου 46. 
11) Το υ̟΄ αριθµ. 1187/14.01.2016 Αίτηµα του κ. Ιωάννη 
Ξανθό̟ουλου σχετικά µε την α̟οµάκρυνση δύο εγκαταλειµµένων 
οχηµάτων ε̟ί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 56. 
12) Το υ̟΄ αριθµ. 2030/20.01.2016 αίτηµα του κ. Γεώργιου 
Τσακιρίδη ∆/ντή Τ.Υ. ∆ήµου σχετικά µε την ̟αροχή στοιχείων 
13) Τα υ̟΄ αριθµ. 261/05.01.2015 καθώς ε̟ίσης και το 
1515/19.01.2016 αιτήµατα της Οµοσ̟ονδίας Τουρισµού Βορείου 
Ελλάδος σχετικά µε χώρου ε̟ιβίβαση – α̟οβίβαση ε̟ιβατικού 
κοινού. 
14)  Το υ̟΄ αριθµ. 3838/08.02.2016 αίτηµα του κ. Μάρκου 
Βύρλιου σχετικά µε το̟οθέτηση σήµανσης για τα Νέα Κοιµητήρια 
του ∆.∆. Πτολεµαΐδας 

 
Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε 
θέµα ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής: 
 

1. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη του 
αιτήµατος του κ. Νικόλαου Πατσινακίδη. 

2.  Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη του 
αιτήµατος λόγω αφενός του ότι δεν ε̟ιτρέ̟ονται 
σταθµεύσεις α̟ό την ̟λευρά των µόνων αριθµήσεων της 
οδού ∆ιοικητηρίου αφετέρου δεν αναφέρονται στο αίτηµα 
λόγοι για την εν λόγω αλλαγή τους ο̟οίους θα εκτιµούσε η 
̟αρούσα ε̟ιτρο̟ή ̟ροκειµένου να γνωµοδοτήσει θετικά.  

3. Η ε̟ιτρο̟ή α̟ορρί̟τει οµόφωνα το αίτηµα του κου Σ. 
Βασιλακάκη για τον ορισµό µίας θέσης στάθµευσης στην οδό 
Ιµέρας - Π. Αδαµο̟ούλου (κατάστηµα Forthnet) διότι 
υ̟άρχουν στην ̟εριοχή ήδη τρείς (3). 

4. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ̟ως είναι αναρµόδια στο 
αίτηµα της εταιρείας <<Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ – Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
ΑΒΕΕ>>. 

5. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ̟ως είναι αναρµόδια στο 
αίτηµα του κ. ∆ηµητρίου Μήγγου ∆/ντή του 12ο/Θ. 

6. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται κατά ̟λειοψηφία να ενηµερωθεί για 
την ά̟οψη του Συλλόγου ΑµεΑ στο αίτηµα της κ.  
Αικατερίνης Γιάσογλου σχετικά µε την χορήγηση θέσης 
στάθµευσης (Ρ-71) ε̟ί της οδού Σοφούλη (α̟έναντι α̟ό τον 
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Καλό Σαµαρείτη) και το θέµα να τεθεί εκ νέου ̟ρος 
συζήτηση στην ε̟όµενη συνεδρίαση. Το µέλος Σάββας 
Νικολιάς εισηγείται την α̟όρριψη του αιτήµατος καθώς 
ε̟ι̟λέον θα υ̟άρχει ο κίνδυνος της εξόδου του αµαξιδίου 
ε̟ί του οδοστρώµατος και όχι ε̟ί του ̟εζοδροµίου. 

7. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα στο αίτηµα του κ. Σωκράτη 
Τζουβάρα σχετικά µε την το̟οθέτηση σήµανσης στην 
̟εριφερειακή οδό Ελευθερίας 115-117 ό̟ου υ̟άρχει στροφή 
90 µηρών να το̟οθετηθεί η κατάλληλη σήµανση. Καθ’ 
υ̟όδειξη του κου Βασίλειου Κεφτέ ∆ιοικητή του Τµήµατος 
Τροχαίας Πτολεµαΐδας να το̟οθετηθούν οι κάτωθι 
̟ινακίδες σήµανσης και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας: 
Αναγγελίας άλλου κινδύνου (Κ-25) , Ε̟ικίνδυνη αριστερή 
καµ̟ύλη (Κ-1α) & ε̟ικίνδυνη δεξιά καµ̟ύλη (Κ-1δ) (µία 
ανά λωρίδα κυκλοφορίας), καθώς και βέλη κατεύθυνσης – 
ε̟ισήµανσης ε̟ικίνδυνων καµ̟υλών (Π-74) 

8. Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει σχετικά µε το αίτηµα του κ. Σωκράτη 
Τζουβάρα ότι δεν είναι αρµόδια για τη µέριµνα της οµαλής 
λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών ε̟ί της 
διασταύρωσης των οδών Οικοτροφείου µε Ελευθερίας. 
Παρεµ̟ι̟τόντως όµως είχε την ̟ληροφόρηση ̟ως έχει ήδη 
ανατεθεί. 

9. Η ε̟ιτρο̟ή α̟ορρί̟τει οµόφωνα το αίτηµα του κου 
Νικολάου Σια̟ανίδη.  

10. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 
του κ. Γρηγορίου Αµανατίδη για χρωµατισµό της διάβαση 
̟εζών ε̟ί της οδού Π. Αδαµο̟ούλου 46 και ̟ροτείνει την 
γενικότερη ε̟έµβαση στο σύνολο των διαβάσεων της 
̟όλεως.. 

11. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ̟ως είναι αναρµόδια 
σχετικά µε το αίτηµα του κ. Ιωάννη Ξανθό̟ουλου. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στην ε̟ιτρο̟ή Ποιότητα 
Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας 

12. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 
του τµήµατος τροχαίας Πτολεµαΐδας σχετικά µε την 
το̟οθέτηση ̟λαστικών κολωνακίων στην ενταύθα οδό 
Μεσου̟όλεως ̟ρο της συµβουλής της µε την οδό Κ. Φούφα 
(στο ύψος του ̟λυντηρίου αυτ-των), ώστε να µην 
σταθµεύουν οχήµατα ̟ρο της τοµής των οδών και να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη ορατότητα των οδηγών. 
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13. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη των 
αιτηµάτων της Οµοσ̟ονδίας Τουρισµού Βορείου Ελλάδος 
καθώς δεν υ̟άρχει ικανότητα ε̟ιβίβαση – α̟οβίβαση 
ε̟ιβατικού κοινού στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς λόγω 
δυσκολίας στην ̟ροσέγγιση των εν λόγω οχηµάτων στη θέση 
αυτή. Εν συνεχεία αντι̟ροτείνει την οριοθέτηση θέσεως ε̟ί 
της οδού 25ης Μαρτίου και έναντι του δηµαρχιακού 
καταστήµατος σε α̟όσταση 20 µ. α̟ό τους φωτεινούς 
σηµατοδότες ̟ρος Νότο.. 

14. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 
του Αντιδηµάρχου κ. Μάρκου Βύρλιου σχετικά µε 
το̟οθέτηση ̟ληροφοριακής σήµανσης για τα Νέα 
Κοιµητήρια του ∆.∆. Πτολεµαΐδας. 

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

 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 
                             Αριθµ. Α̟όφ.  57/2016 
 

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

  Εγκρίνει το υ̟’αριθ 1/2016 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο ιστορικό της α̟όφασης. 
 
Οι ∆Σ Στέφανος Μ̟ίγγας, Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος, Κ . Μίχος και 
Ι Ασ̟ράγκαθος, δήλωσαν ̟αρών  
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  57/2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 
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 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίνας Χρήστος  

 4.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 5.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 9.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 10.  Βύρλιος Μάρκος 

 11.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 12.  Παπάς Ευθύµιος 

                              13.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 14. Σπενταµίδης Γεώργιος 

 15.  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

                                        17.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 18.  Καλπακίδου Γλυκερία 

              Πτολεµαΐδα 19.  Μπίγγας Στέφανος 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

              Συµβουλίου 21.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              22.   Μίχος Κωνσταντίνος 

       23.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              24.   Απαζίδου Σοφία 

 25.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                26.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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