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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29- 5- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα     και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 17308/23-5-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου 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 2/2017 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης 
Κυκλοφοριακής Μελέτης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           
1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Πολυχρονίδης Κων/νος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Κύρκα Μαρία 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Βρυζίδου Παρασκευή 
6 Καραφουλίδης Ανέστης 6 Τσολακίδης Ισαάκ 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Παπάς Ευθύµιος 9 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Κοκκινίδης Γεώργιος   
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
14 Αριστερίδης Ιωάννης 
15 Βύρλιος Μάρκος 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
17 Μπίγγας Στέφανος 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
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21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
23 Χόλµπα 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, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, 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 ̟ροσέρχονται οι ∆Σ Πολυχρονίδης Κων/νος & Τσολακίδης 
Ισαάκ . 
……………………………………………………………………………. 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής, Βύρλιος 
Μάρκος και  Αντωνία Χόλµ̟α. 
……………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Γιώργο Χαιτίδη  ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε    υ̟όψη  του  συµβουλίου     το 
υ̟’αριθ. 2ο/2017 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης 
κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 

2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Εορδαίας,  συνήλθε την 18 Μαΐου ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 

12:00 μ.μ  η επιτροπή παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης  που 

συστάθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 388/2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δ. Εορδαίας, αποτελούμενη από τους:  
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1.Χαιτίδη Γιώργο 

2.Καραφουλίδη Ανέστη 

3.Μπίγγα Στέφανο 

4.Γεώργιο Τσακιρίδη 

5. Σάββα Νικολιά 

6. Κιορπέ Ευαγγελία 

7. Τάσιο Σπυρίδων 

 

Αντιδήμαρχο κυκλοφοριακού  

Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δημοτικός Σύμβουλος  

Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολιτικό Μηχανικό -  Υπάλληλο ΤΥΔΕ  

Δημοτική Αστυνόμος 

Υποδιοικητή Τροχαίας Πτολεμαΐδας 

  

Η σημερινή ημερομηνία ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 3711/13-02-

2017 πρόσκληση του αντιδημάρχου Εορδαίας κ. Γιώργου Χαιτίδη. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 

 

1. Χαιτίδης Γιώργος 

2. Καραφουλίδης Ανέστης 

3. Σάββας Νικολιάς 

4. Πύρζας Κωνσταντίνος 

5. Παναγιώτης Αβραμίδης 

Αντιδήμαρχος κυκλοφοριακού  

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

Πολιτικός Μηχανικός -  Υπάλληλος ΤΥΔΕ  

Δημοτικός Αστυνόμος 

Υποδιοικητής Τροχαίας Πτολεμαΐδας 

 

Η ανωτέρω επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 12:00 μ.μ. 

και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα με τη σειρά που αναγράφονται: 

 

1) Το υπ’ αριθμ. 4807/22.02.2017 αίτημα της κ. Χρυσάνθης Ντομουκτσής 

σχετικά με την παραχώρηση μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Β. 

Όλγας 16 . 

2) Το υπ’ αριθμ. 4731/22.02.2017 αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά 

με πρόβλεψη θέσης στάθμευσης οχήματος Χρηματαποστολής στην οδό 

Φιλίππου 2. 

3) Το υπ’ αριθμ. 8010/23.03.2017 αίτημα της κ. Ειρήνης Τσαχειρίδου 

Αρσένη σχετικά με αναγραφή του αριθμού αυτοκινήτου της στην 

υπάρχουσα θέση για ΑμεΑ στην οδό Τραπεζούντος 44. 

4) Το υπ΄ αριθμ. 8029/23.03.2017 αίτημα του κ. Παντελή Λευκόπουλου 

σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας. 

5) Το υπ΄ αριθμ. 8282/27.03.2017 αίτημα του κ. Μάκη Παπάζογλου σχετικά 

με την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης . 

6) Το υπ’ αριθμ. 8456/28.03.2017 αίτημα του κ. Παύλου Αγγελίδη σχετικά 

με αφαίρεση πινακίδων ΑμεΑ στην οδό Θεολογίδη 1. 

7) Το υπ΄ αριθμ. 10543/05.04.2017 αίτημα της κ. Ειρήνης Μαχαιρίδου 

σχετικά με την παραχώρηση μίας θέση στάθμευσης στην οδό Μ. Ασίας 

15Α και μακεδονομάχων γωνία. 

8) Το υπ’ αριθμ. 8119/21.04.2017 αίτημα της Τοπικής Κοινότητας 

Μηλοχωρίου σχετικά με τοποθέτηση ενός Καθρέπτη συγκοινωνίας 

έξωθεν της οικίας του πατέρα της κ. Ζαφείρη Ν. Κλεονίκης. 
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9) Το υπ΄ αριθμ. 12862/26.04.2017 αίτημα του κ. Ιωσήφ Ελευθεριάδη 

σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων. 

10) Το υπ’ αριθμ. 14675/08.05.2017 αίτημα της κ. Ελευθερίας Χαλκίδου 

σχετικά με την επανεξέταση άδεια διαμόρφωσης της εισόδου της 

οικοδομής που διαμένει στην οδό (Ιασωνίδη 7) 

11) Το υπ΄ αριθμ. 14908/09.05.2017 αίτημα της κ. Ιωάννας Μιχαηλίδη 

σχετικά με  παρκαρίσματα επί της γωνίας 25ης Μαρτίου και Γκανιάτσου. 

12) Το υπ΄ αριθμ. 15567/12.05.2017 αίτημα του κ. Στυλιανού Κουμαράκη 

σχετικά με την πεζοδρόμηση ή μονοδρόμηση της οδού Μεσουπόλεως από 

Φούφας προς το 11ο Δημοτικό σχολείο. 

13) Το υπ΄ αριθμ. 16199/16.05.2017 αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης σχετικά με οριοθέτηση μίας 

θέσης στάθμευσης για οχήματα Δημάρχου στην οδό 25ης Μαρτίου 15. 

Μετά από διαλογική διαδικασία που ακολουθήθηκε για το κάθε θέμα 

ανεξάρτητα, η επιτροπή κατέληξε στα εξής: 

 

1. Η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα της κ. Χρυσάνθης 

Ντομουκτσή σχετικά με την χορήγηση μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης στην οδό Β. Όλγας 16 για τις ώρες 6:00 – 14:00. 

Τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Ανέστης Καραφουλίδης 

όπου και ζητά πρώτα να γίνεται αυτοψία από την επιτροπή και 

μετά να συζήτιουνται τα θέματα στο Δ.Σ. 

2. Η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα  της Τράπεζας 

Πειραιώς σχετικά με την χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης 

Οχήματος Χρηματαποστολής έμπροσθεν του τραπεζικού 

καταστήματος, που στεγάζεται στη οδό Φιλίπου 2.   

Στην συζήτηση που προηγήθηκε τονίστηκε ιδιαίτερα ότι δεν 

αναφέρονται στο αίτημα αφενός οι διατάξεις σύμφωνα με τις 

οποίες το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα δικαιούται υποβολής 

αιτήματος για «πρόβλεψη» (υπό την έννοια προφανώς της 

παραχώρησης) θέσεως στάθμευσης οχήματος χρηματαποστολής 

αφετέρου οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε ή θα 

ήταν υποχρεωμένος ο δήμος Εορδαίας να προβεί σε αυτή την 

παραχώρηση καθώς, έως τώρα, δεν έχει λάβει χώρα τέτοια 

παραχώρηση. 

3. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος της κ. 

Ειρήνης Τσαχειρίδου το οποίο έχει απορριφτεί  σε προγενέστερο 

δημοτικό συμβούλιο σχετικά  με την δημιουργία νέας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ με πινακίδα Ρ72 (χώρος στάθμευσης 

αποκλειστικά για συγκεκριμένα οχήματα ΑμεΑ) στην οδό 

Τραπεζούντος 44, η οποία να υποδεικνύει την αρχή και το τέλος της 

θέσης στάθμευσης από την ήδη υπάρχουσα , ενώ παράλληλα να 
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εγγραφεί και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης του Δημοτικού 

Συμβουλίου επ’ αυτής σε περίπτωση αποδοχής της γνωμοδότησης. 

Τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Παναγιώτης Αβραμίδης 

όπου και δήλωσε ότι δεν είναι αρνητικός αλλά θα πρέπει να μπει 

μία ακόμα προσωποπαγή θέση. 

Τον λόγο έπειτα πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Στέφανος 

Μπίγγας όπου δήλωσε ότι αν υπάρχει θέση προσωπική να 

παραμείνει αν όχι να δοθεί μπροστά από την υπάρχουσα μία 

καινούργια με την πινακίδα της αιτούντος. 

Τον λόγο έπειτα πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Σάββας Νικολιάς 

όπου δήλωσε να ισχύσει ότι λέει ο νόμος 

 Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. Εορδαίας το ανωτέρω αίτημα 

να διαβιβαστεί στον κ. Κωνσταντίνο Σερσέμη υπεύθυνο 

Αντιδήμαρχο στον Τομέα Πρασίνου και Ανάπτυξης του Δήμου 

Εορδαία. 

4.  Η επιτροπή δηλώνει ότι είναι αναρμόδια στο αίτημα του κ. 

Παντελή Λευκόπουλου σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας για 

την επιχείρηση του με την επωνυμία ΄΄ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ΄΄ στο 1ο χιλ. Πτολεμαΐδας – 

Μποδοσάκειο. 

Το ανωτέρω αίτημα να διαβιβαστεί στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου και στην Περιφέρεια. 

5. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αναβολή προκειμένου να 

προηγηθεί γραπτό αίτημα προς την διεύθυνση περιβάλλοντος για 

να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις περιπτώσεις εξασφάλισης θέσεως 

στάθμευσης για την έκδοση οικοδομικών αδειών (κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 960/1979) και συγκεκριμένα εάν η εν 

λόγω εξαγορά είναι τυπική και αφορά μόνο την έκδοση 

οικοδομικής άδειας ή δημιουργεί και ουσιαστικά δικαιώματα 

δεσμεύοντας πραγματικές οριοθετημένες θέσεις στους 

κοινόχρηστους (δημοτικούς) χώρους υπέρ των δηλούντων.. 

6. Η επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το αίτημα του κ. Παύλου Αγγελίδη 

σχετικά με την αφαίρεση πινακίδων ΑμεΑ στην οδό Θεολογίδη 1 

διότι θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σε αυτήν οι ακριβείς λόγοι.  

7. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος της 

κ. Ειρήνης Μαχαιρίδου σχετικά με την χορήγηση μίας (1) θέσης 

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών 

που προσκομίζονται στο φυσικοθεραπευτήριο επί της οδού Μ. 

Ασίας 15Α και Μακεδονομάχων γωνία. 

Τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Σαββας Νικολιάς ο οποίος 

δήλωσε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το καθεστώς συνολικά για 

όλες τις θέσεις διότι τείνει να δημιουργήσει ιστορικό και πάγια 

τακτική έγκρισης θέσεων σε όλους τους φυσιοθεραπευτές, γιατρούς 
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κ.λ.π. κάτι το οποίο θα προκαλέσει ασφυξία στην δυνατότητα 

στάθμευσης στο χώρο του κέντρου.  

Τον λόγο έπειτα πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Ανέστης 

Καραφουλίδης όπου δήλωσε ότι είναι αρνητικός διότι θα έπρεπε το 

θέμα της στάθμευσης να το είχε προβλέψει πριν εγκατασταθεί 

στον συγκεκριμένο χώρο. 

Τον λόγο έπειτα πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Στέφανος 

Μπίγγας όπου δήλωσε να ισχύσει ότι λέει ο νόμος. 

Τον λόγο έπειτα πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Κωνσταντίνος 

Πύρζας όπου δήλωσε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ενιαία 

αντιμετώπιση και καλό θα ήταν σε επόμενη συνεδρίαση να 

συζητηθεί γενικότερα το θέμα των θέσεων που έχουν δοθεί ήδη σε 

φυσικοθεραπευτήρια η και σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. 

8. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα ότι είναι αναρμόδια του αιτήματος 

της Τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με αίτημα της κ. 

Ζαφείρη Ν. Κλεονίκης σχετικά με τοποθέτηση ενός καθρέπτη 

συγκοινωνίας έξωθεν της οικίας του πατέρα της. 

Το ανωτέρω αίτημα να διαβιβαστεί στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 

9. Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή στο υπ΄ αριθμ. 

16199/16.05.2017 αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης κ. Γεώργιο Χαιτίδη 

σχετικά με οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης για οχήματα 

Δημάρχου στην οδό 25ης Μαρτίου 15 για διευκόλυνση της 

υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση έγκρισης από το Δ.Σ. Εορδαίας το ανωτέρω αίτημα 

να διαβιβαστεί στον κ. Κωνσταντίνο Σερσέμη υπεύθυνο 

Αντιδήμαρχο στον Τομέα Πρασίνου και Ανάπτυξης του Δήμου 

Εορδαία. 

10. Εκτός ημερήσια διάταξης η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα ότι είναι 

αναρμόδια  στο αίτημα του κ. Χρήστου Τσαντσαρίδη σχετικά  με 

την κατασκευή ενός κιόσκι στην στάση των αστικών στο 1ο χιλ. 

μετά την Άρδασσα προς την Κρυόβρυση λόγω καιρικών συνθηκών. 

 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 
                                 Αριθµ. Α̟όφ.  164/2017 
   

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

 Εγκρίνει το υ̟’αριθ 2/2017 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης 
 
 

           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.164 /2017 
…………………………………………………………………………… 

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

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιος 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
9. Πολυχρονίδης Κων/νος 

 10 Παπάς Ευθύµιος 

 11. Βύρλιος Μάρκος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          13  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 17.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 18.   Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 19.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           21.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου 22    Τσολακίδης Ισαάκ 

              23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              25.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παπαοικονόµου Παντελής 26.  Χόλµπα Αντωνία 
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