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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 19ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα    13 12- 2016     ηµέρα  Τρίτη    και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 45050/9-12-2016  ̟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 3ο ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης 
Κυκλοφοριακής Μελέτης 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Σίσσιος Μιχαήλ 1 Καραφουλίδης Ανέστης 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Βρυζίδου Παρασκευή 
3 Καίδης Απόστολος 3 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
4 Κατσίδης Ευστάθιος 4 Τσολακίδης Ισαάκ 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 6 Μίχος Κωνσταντίνος 
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   
10  Σιδηρόπουλος Κοσµάς   

    11 Παπάς Ευθύµιος   
12 Κάλφας Γεώργιος 
13 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
14 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
15 Κοκκινίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Χαιτίδης Γεώργιος 
18 Κύρκα Μαρία 
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19 Παπαοικονόµου Παντελής 
20 Μπίγγας Στέφανος 
21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

    23 Καραϊσκος Γεώργιος 
24 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
25 Απαζίδου Σοφία 
26 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

                                          
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, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και η Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
 
………………………………………………………………………………………… 
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. 3ο/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 18 Οκτωβρίου ηµέρα της 
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12:00 µ.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 

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος  
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 

ΑΔΑ: 64ΥΟΩΡ6-ΠΘΓ



5. Σάββα Νικολιά 
6. Παναγιώτης Αβραµίδης 
 

Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  
Υ̟οδιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 

  
Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 
36072/14-10-2016 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ. 
Μάρκου Βύρλιου. 
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 
 
1. Βύρλιος Μάρκος 
2. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
3. Μ̟ίγγας Στέφανος 
3. Σάββας Νικολιάς 
4. Παναγιώτης Αβραµίδης 

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Πολιτικός Μηχανικός -  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. 40217/21.9.2015 αίτηµα της Τροχαίας 
Πτολεµαΐδας  σχετικά µε την α̟οµάκρυνση ρυθµιστικής 
̟ινακίδας 
2) Το υ̟’ αριθµ. 18486/09.06.2016 αίτηµα της Τροχαίας 
Πτολεµαΐδας  σχετικά µε την Τεχνική Αστυνόµευση των οδών. 
3) Το υ̟’ αριθµ. 16809/01.06.2016 αίτηµα του κ. κ. Σίσκου Ιωάννη 
σχετικά µε την χορήγηση τριών κώνων (̟ράσινους µεταλλικού). 
4) Το υ̟’ αριθµ. 21362/24.06.2016 αίτηµα του κ. Σταύρου 
Αδαµίδη σχετικά µε την αίτηµα κατοίκων της οδού Καυκάσου 
ό̟ου ζητούν την αλλαγή κατεύθυνσης. 
5) Το υ̟’ αριθµ. 21863/29.06.2016 αίτηµα των κ.κ. Μακρίδη 
Παναγιώτη και Λιάκο Χρήστο σχετικά µε την οδό Κοµνηνών 1. 
6) Το υ̟’ αριθµ. 23581/12.07.2016 αίτηµα του κ. Παντελή 
Κωνσταντινίδη σχετικά µε εγκατάσταση στάσης (κάλλυµα) στον 
δρόµο Άρδασσης - Κρυόβρυσης  
7) Το υ̟’ αριθµ. 24261/18.07.2016 αίτηµα του κ. Αναστασίου 
Κωνσταντινίδη σχετικά µε την το̟οθέτηση ̟ινακίδας στα νέα 
κοιµητήρια. 
8) Το υ̟’ αριθµ. 28062/24.08.2016 αίτηµα της κ. Φανής Τσιώµ̟ρα, 
Προϊσταµένη Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Εορδαίας σχετικά µε την 
̟ρόσβασης των βρεφών και νη̟ίων στον Β΄ ∆ηµοτικό Παιδικό 
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Σταθµό (Καραζάνου 1) και ∆ηµοτικό Βρεφονη̟ιακό Σταθµό 
(Αµύντα 3). 
9) Το υ̟’ αριθµ. 28415/26.08.2016 αίτηµα της κ. ∆έσ̟οινας 
Τσακανίκα - Πα̟ουλίδου σχετικά µε ̟ρόβληµα ̟ου 
αντιµετω̟ίζουν οι κάτοικοι της ̟αρόδου της Βασ. Κωνσταντίνου 
10-12. 
10) Το υ̟’ αριθµ. 29966/06.09.2016 αίτηµα του κ. 
Πα̟αδό̟ουλου Ιωάννη σχετικά µε την οδό Μαγνησίας. 
11) Το υ̟’ αριθµ. 33238/26.09.2016 αίτηµα του κ. Πρόδροµου 
Πα̟άζογλου (Παιδότο̟ος) σχετικά ̟αραχώρηση χώρου 
στάθµευσης. 
12) Το υ̟’ αριθµ. 33870/28.09.2016 αίτηµα του κ. Χρήστου 
Λογδανίδη σχετικά µε άδεια χώρου φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της 
οδού 25ης Μαρτίου 103 
13) Το υ̟’ αριθµ. 33864/28.09.2016 αίτηµα της κ. Σταυρούλας 
Περ̟ερίδου σχετικά µε το̟οθέτησης ̟ινακίδων για το ΤΕΙ 
Μαιευτικής Πτολεµαΐδας 
14) Το υ̟’ αριθµ. 34000/29.09.2016 αίτηµα του κ. Χρήστου 
Αντωνίου σχετικά µε άδεια χώρου φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της οδού 
25ης Μαρτίου 53 
15) Το υ̟’ αριθµ. 34398/03.10.2016 αίτηµα του Συλλόγου 
Κρητών και Φίλων σχετικά µε θέση στάθµευσης και το̟οθέτησης 
̟ροστατευτικών µ̟αρών. 
16) Το υ̟’ αριθµ. 35220/07.10.2016 αίτηµα του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεµόνων 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας 
σχετικά µε την ασφαλή διέλευση µαθητών α̟ό την οδό Σουλίου. 
17) Το υ̟’ αριθµ. 30813/22.07.2015 α̟ό αναβολής αίτηµα του κ. 
∆ανιήλ Θωµαΐδη σχετικά µε την οδό Σαγγαρίου  
18) ∆ιάφορα 
 
   Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε 
θέµα ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής: 
 
1. Σχετικά µε το 1ο θέµα: 

α) Η ε̟ιτρο̟ή µετά α̟ό ενηµέρωση του κ. Μιχάλη Μίγκου 
(εκ̟ρόσω̟ο Συλλόγου ΑµεΑ) εισηγείται ότι δεν υφίσταται θέµα 
α̟οµάκρυνσης της ̟ινακίδας Ρ-71 (στάθµευση ανα̟ηρικών 
οχηµάτων) στην οδό Πόντου 30 (δ-ση Πόντου µε 
Μακεδονοµάχων) διότι ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή. 
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β) Γνωµοδοτεί να συσταθεί µία ε̟ιτρο̟ή α̟ό την ∆ηµοτική 
Αστυνοµία για την καταγραφή των θέσεων ΑµεΑ σε όλη την 
̟όλη. 

2. Σχετικά µε το 2ο θέµα:  
α) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ̟ως είναι αναρµόδια στα 
αιτήµατα του  ∆ιοικητή Τροχαίας κ. Σ̟ύρου Τάσιου διότι δεν 
ά̟τονται των αρµοδιοτήτων της και συγκεκριµένα η ε̟ούλωση 
λακκούβας ε̟ί της οδού Β. Όλγας (ό̟ισθεν Ι. Ναού Αγ. Ιωάννη. 
Το εν λόγω αίτηµα να διαβιβαστεί στην Τεχνική Υ̟ηρεσία του 
∆ήµου Εορδαίας. 
β) Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι το εν λόγω θέµα έχει συζητηθεί 
̟αρεµ̟ι̟τόντως (αφού η κυκλοφοριακή µελέτης δεν αγγίζει το 
εν λόγω σηµείο της ̟όλης) και έχει α̟ορριφτεί σε ̟ροηγούµενη  
συνεδρίαση η το̟οθέτηση ̟ινακίδας Ρ-40 (α̟αγόρευση στάσης 
και στάθµευσης) στην οδό Μαγνησίας α̟ό την οδό 
Ανδριανου̟όλεως έως την οδό Αρχιγένους σε ένα α̟ό τα δύο 
ρεύµατα κυκλοφορίας.  

3. Σχετικά µε το 3ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη στο αίτηµα του κ. Σίσκου Ιωάννη σχετικά µε την 
χορήγηση τριών κώνων (̟ράσινους µεταλλικούς) γιατί του 
κλείνουν την είσοδο στην Πολυκατοικία Αγίου Τρύφωνος 7 
διότι ούτως ή άλλως εµ̟ί̟τει στον Κ.Ο.Κ. 

4. Σχετικά µε το 4ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη του αιτήµατος του κ. Σταύρου Αδαµίδη εκ̟ρόσω̟ου 
των κατοίκων της οδού Καυκάσου σχετικά µε την αλλαγή 
κατεύθυνσης τµήµατος της οδού Πόντου ̟ου έχει έξοδο α̟ό την 
Καυκάσου – Πόντου µε έξοδο στην 25ης Μαρτίου διότι αφενός 
α̟αιτείται τεχνική ε̟έµβαση στην υ̟άρχουσα οδό µε αλλαγή 
των δια̟λατύνσεων και των θέσεων στάθµευσης αφετέρου θα 
̟ρέ̟ει να εκ̟ονηθεί µελέτη για τη δια̟ίστωση της δυνατότητας 
αυτής της τρο̟ο̟οίησης και εν συνεχεία ανάθεση και εκτέλεση 
έργου. 

5. Σχετικά µε το 5ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή του αιτήµατος του κ. Παναγιώτη Μακρίδη σχετικά µε 
την οδό Κοµνηνών  ο ο̟οίος είναι ̟ολύ στενός και έχει 
σταθµευµένα αυτοκίνητα α̟ό τις δύο ̟λευρές και είναι και 
δι̟λής κυκλοφορίας  να το̟οθετηθούν εκατέρωθέν της οδού 
̟ινακίδες Ρ-41 (α̟αγόρευση στάθµευση κατά τους µονούς 
µήνες) και Ρ-42 (α̟αγόρευση στάθµευσης κατά τους ζυγούς 
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µήνες) Ε̟ίσης εισηγείται να ελεγχθεί και η θέση ΑµεΑ και 
ε̟ι̟λέον να διαµορφωθεί και ο χώρος ανάλογα. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

6. Σχετικά µε το 6ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ότι δεν 
ά̟τεται των αρµοδιοτήτων της ε̟ιτρο̟ής και το ανωτέρω 
αίτηµα να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

7. Σχετικά µε το 7ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή του αιτήµατος του  κ. Αναστασίου Κωνσταντινίδη 
σχετικά µε την το̟οθέτηση ενηµερωτικής σήµανσης για τα νέα 
κοιµητήρια της ̟όλης. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

8. Σχετικά µε το 8ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή του αιτήµατος της κ. Φανής Τσιώµ̟ρα, Προϊσταµένη 
Παιδικών σταθµών του ∆ήµου Εορδαίας, σχετικά µε την 
εξασφάλιση της ̟ρόσβασης των βρεφών και νη̟ίων στον Β΄ 
∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό (Καραζάνου 1) και ∆ηµοτικό 
Βρεφονη̟ιακό Σταθµό (Αµύντα 3). ∆ιαστέλλοντας την 
εισήγηση ̟ροτείνει να το̟οθετηθούν ̟ινακίδες α̟αγόρευσης 
στάθµευσης χώρου (το µήκος θα είναι το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τον 
νόµο – 8 µέτρα-) σε όλα τα ∆ηµόσια σχολεία της Α/θµιας και 
Β/θµιας εκ̟αίδευσης καθώς ε̟ίσης και σε όλους τους 
δηµοτικούς ̟αιδικούς σταθµούς. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

9. Σχετικά µε το 9ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα τον 
̟ροηγούµενο έλεγχο, α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία, του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και οριοθέτηση (̟εζοδρόµια 
οδόστρωµα) της ̟αρόδου της Β. Κωνσταντίνου 10-12 
̟ροκειµένου να γνωµοδοτήσει ε̟ί του αιτήµατος. Εν συνεχεία 
και εάν δια̟ιστωθεί ότι δεν είναι ιδιωτικός: 

       α) Να ελεγχθεί η νοµιµότητα των ̟ινακίδων ̟ου έχουν 
το̟οθετηθεί  

 β) Να α̟οµακρυνθούν α̟ό το τµήµα καθαριότητας τα 
ευρισκόµενα στο χώρο εµ̟όδια (ζαρντινιέρες) ̟ου 
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το̟οθετήθηκαν για   την εύκολη ̟ρόσβαση των οχηµάτων στο 
Πεζόδροµο. 
Να ληφθεί υ̟όψη ότι δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον κώδικα του 
ΚΟΚ η κατ΄ εξαίρεση άδεια για ολιγόλε̟τη στάση ως κάτοικος 
̟ου έχουµε  είσοδο στον  

10. Οµοίως µε θέµα 2β.  
11. Σχετικά µε το 11ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 

α̟όρριψη του αιτήµατος του κ. Πρόδροµου Πα̟άζογλου 
σχετικά µε ̟αραχώρηση χώρου στάθµευσης έµ̟ροσθεν του 
Παιδικού Εργαστηρίου ΄΄Ο ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ΄΄ . Μεταξύ άλλων σε 
̟ολύ κοντινή α̟όσταση υ̟άρχει το δηµοτικό ̟αρκινγκ. 

12. Σχετικά µε το 12ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη του αιτήµατος του κ. Χρήστου Λογδανίδη σχετικά µε 
άδεια χώρου φορτοεκφόρτωσης στην οδό 25ης Μαρτίου 103 για 
την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος του (ACS) διότι 
υ̟άρχει σε κοντινή α̟όσταση άλλη θέση. 

13. Σχετικά µε το 13ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή του αιτήµατος της κ. Σταυρούλας Περ̟ερίδου εκ 
µέρους του φοιτητικού συµβουλίου του ΤΕΙ Μαιευτικής 
(̟εριοχή ΚΕΠΤΣΕ)  σχετικά µε το̟οθέτηση ενηµερωτικών 
̟ινακίδων ̟ροσδιορισµού της θέσεως της σχολής. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

14. Σχετικά µε το 14ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη του αιτήµατος του κ. Χρήστου Αντωνίου σχετικά µε 
την δηµιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της 25ης Μαρτίου 
53 διότι θα ̟ρέ̟ει να εξυ̟ηρετηθούν οι ανάγκες όλων των 
καταστηµάτων α̟ό τις ήδη υφιστάµενες. 

15. Σχετικά µε το 15ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη του αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών 
και Φίλων σχετικά µε την ̟αραχώρηση µία θέσης στάθµευσης 
στην οδό Μακεδονοµάχων 58 και Πόντου διότι υ̟άρχει σε 
̟ολύ κοντινή α̟όσταση το δηµοτικό ̟αρκινγκ καθώς ε̟ίσης 
και την µη το̟οθέτηση ̟ροστατευτικών µ̟αρών στην είσοδο 
του συλλόγου για την ̟ροστασία των ̟αιδιών. 

16. Σχετικά µε το 16ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα µετά το 
αίτηµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 10ου ∆ηµοτικού 
σχολείου Πτολεµαΐδας σχετικά µε την ασφαλή διέλευση των 
µαθητών να ελεγχθεί α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία η νοµιµότητα 
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των κατασκευών ε̟ί της οδού Σουλίου στο τµήµα της α̟ό την 
Εθνικής Αντιστάσεως έως ∆ηµοκρατίας. 

17. Σχετικά µε το 17ο θέµα η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται την α̟όρριψη 
κατά ̟λειοψηφία του αιτήµατος του κ. Θωµαΐδη ∆ανιήλ καθώς 
σύµφωνα και µε τον κύριο Αβραµίδη καλύ̟τεται α̟ό την 
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας (Κ.Ο.Κ.) 
Ο κύριος Μ̟ίγκας γνωµοδότησε να µ̟ουν κολωνάκια  

18. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟όρριψη στο αίτηµα του κ. Νικολάου Πατσινακίδη σχετικά µε 
την χορήγηση µίας (1) θέσης στάθµευσης για την εξυ̟ηρέτηση 
των ε̟ειγόντων ̟εριστατικών ̟ου ̟ροσκοµίζονται στο 
κτηνιατρείο ε̟ί της οδού Νοσοκοµείου 20 στην Πτολεµαΐδα. Η 
ε̟ιτρο̟ή καθ’ υ̟όδειξη του κυρίου Αβραµίδη εισηγείται ότι 
µ̟ορεί ο ίδιος να ενηµερώνει την Τροχαία να ̟αρευρίσκεται 
κάθε φορά και αυτή µε την σειρά της να δίνει λύση σε ανάλογα 
̟εριστατικά.  

19. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται κατά 
̟λειοψηφία την α̟οδοχή του αιτήµατος της κ. Φωτεινής 
Σου̟ίδου σχετικά µε την χορήγηση χώρου στάθµευσης ΑµεΑ µε 
οριζόντια και κάθετη σήµανση ε̟ί της οδού 25ης Μαρτίου 85 
ό̟ου κατοικεί. Ο κύριος Σάββας Νικολιάς ζήτησε να ̟ροηγηθεί 
(κατά το 1β θέµα) καταγραφή και αναθεώρηση όλων των 
θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ. 
Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Ιωάννη 
Τσοκτουρίδη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου 
και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας. 

20. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
αναβολή του αιτήµατος του κ. Βασιλακάκου Σταύρου σχετικά 
µε µία θέση ΑµεΑ στην οδό Ιµέρας 50 µέχρι να γίνει  
καταγραφή των θέσεων ΑµεΑ στην ̟όλη. 

21. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την 
α̟οδοχή των αιτηµάτων του κ. Στέφανου Μ̟ίγκα, µέλος της 
ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης Κυκλοφορικής Μελέτης. 
α) Το̟οθέτηση µίας (1) θέσης ΑµεΑ στο Ειρηνοδικείου 
Πτολεµαΐδας ό̟ου η θέση της θα υ̟οδειχτεί α̟ό την Τεχνική 
Υ̟ηρεσία του ∆ήµου. 
β) Να ληφθεί α̟όφαση α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
κατασκευή και οριοθέτηση µε κυβόλιθους των  διαβάσεων στο 
στενότερο κέντρο της . 
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      Το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στην Τεχνική Υ̟ηρεσία του 
∆ήµου Εορδαίας καθώς και στον κ. Ιωάννη Τσοκτουρίδη 
υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου και Ανά̟τυξης 
του ∆ήµου Εορδαίας. 

22. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται κατά 
̟λειοψηφία την α̟οδοχή του αιτήµατος του κ. Στέφανου 
Μ̟ίγκα για την κ. Όλγα Χαΐτίδου σχετικά µε την α̟οµάκρυνση 
των κάδων α̟ό την οδό Μεσου̟όλεως 41. Ο κύριος Σάββας 
Νικολιάς εισηγήθηκε µη αρµοδιότητα της ε̟ιτρο̟ής. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 
                                 Αριθµ. Α̟όφ.  255/2016 
   

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

  Εγκρίνει το υ̟’αριθ 3/2016 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 355 /2016 

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

 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4. Κατσίδης Ευστάθιος 

 5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Παπάς Ευθύµιος  
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 12. Κάλφας Γεώργιος  

 13.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          14. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 15. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        16. Αριστερίδης Ιωάννης 

 17  Χαιτίδης Γεώργιος 

 18.  Κύρκα Μαρία 

 19. Παπαοικονόµου Παντελής 

 20.  Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 21. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           22. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

             Συµβουλίου  23. Καραϊσκος Γεώργιος 

 24 . Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    25.  Απαζίδου Σοφία 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   26. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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