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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 16ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 28- 9- 2017
ηµέρα Πέµ̟τη
και
ώρα 7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟’ αριθ. 33702/22-9-2017 ̟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:
………………………………………………………………………………………..

Μετονοµασία της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής
µελέτης σε Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου
Πτολεµαΐδας και τρο̟ο̟οίηση της σύνθεσης της ε̟ιτρο̟ής ̟ου
ορίσθηκε µε την 73/2017 Α∆Σ
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
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14
15
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Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Καραφουλίδης Ανέστης
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Παπαοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

Σίσσιος Μιχάλης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Κοκκινίδης Γεώργιος
Κατσίδης Ευστάθιος
Βύρλιος Μάρκος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ασπράγκαθος Ιωάννης
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23
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25

Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
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 .
……………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ̟αρα̟άνω
θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η Τεχνική υ̟ηρεσία του
∆ήµου µας µε έγγραφο της εισηγείται τη µετονοµασία και
αναθεώρηση αρµοδιοτήτων της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης
κυκλοφοριακής µελέτης ̟ου ορίσθηκε µε την 73/2017 Α∆Σ.
Συγκεκριµένα αναφέρει ότι :
Κατά την ανάθεση εκ̟όνησης κυκλοφοριακής µελέτης α̟ό την
τότε δηµοτική αρχή το έτος 1999 , ορίσθηκε ̟εραιτέρω και
ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης αυτής. Έκτοτε και µετά την ̟αράδοση
και ̟αραλαβή της µελέτης κατά την εφαρµογή της ορίζονταν
κατά καιρούς α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ε̟ιτρο̟ές για την
̟αρακολούθηση της εφαρµογής της κυκλοφοριακής µελέτης. Η
̟ρακτική όµως και το ̟αράδειγµα άλλων µεγάλων ̟όλεων και
δήµων της χώρας αλλά και του εξωτερικού
διεύρυνε και
α̟οσαφήνισε το ̟ραγµατικό αλλά και ουσιαστικό αντικείµενο
της ε̟ιτρο̟ής. Ετσι κατά κανόνα τα µεγάλα αστικά κέντρα
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υ̟άρχουν ε̟ιτρο̟ές κυκλοφοριακού & χώρων στάθµευσης ,
ε̟ιτρο̟ές κυκλοφοριακού και σηµατοδότησης
ε̟ιτρο̟ές
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και µεταφορών κ.α. Το έργο των
ε̟ιτρο̟ών αυτών ε̟εκτείνεται γενικότερα στην ̟αρακολούθηση
και τον έλεγχο της κυκλοφορίας τροχοφόρων και ̟εζών των
αστικών κέντρων, στην ορθή εφαρµογή της κυκλοφοριακής
µελέτης όταν υ̟άρχει σε ̟ροτάσεις για τρο̟ο̟οιήσεις της µελέτης
αρµοδίως
όταν καθίσταται ανάγκη
σε ρυθµίσεις στην
κυκλοφορία σε ρυθµίσεις στη στάθµευση κ.λ.̟.
Κατά συνέ̟εια είναι καταρχήν ̟ροφανής ο λόγος ̟ρότασης
µετονοµασίας της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης της κυκλοφοριακής
µελέτης σε ε̟ιτρο̟ή κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας
και κατά δεύτερο λόγο η αναθεώρηση αρµοδιοτήτων της χωρίς να
αυτο̟εριορίζεται α̟ό τον τίτλο της . Πιο συγκεκριµένα
̟ροτείνεται αρµοδιότητες της ε̟ιτρο̟ής να είναι η ̟αροχή
γνώµης ̟ρος τα αρµόδια όργανα σχετικά µε :
1. Την ̟αρακολούθηση και εφαρµογή της ισχύουσας
κυκλοφοριακής µελέτης
στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας µε
δυνατότητα ̟ροτάσεων
τρο̟ο̟οίησης αυτής ̟ρος ε̟ίλυση
̟ροβληµάτων ̟ου ανακύ̟τουν κατά την εφαρµογή της.
2. Τρο̟ο̟οιήσεις αναθεωρήσεις και ρυθµίσεις της κυκλοφορίας
και στάθµευση οχηµάτων στην ̟όλη της
Πτολεµαΐδας σε
συνάρτηση κατά ̟ερί̟τωση µε την ισχύουσα κυκλοφοριακή
µελέτη.
3. Τρο̟ο̟οιήσεις αναθεωρήσεις και ρυθµίσεις της κυκλοφορίας
των ̟εζών στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας σε συνάρτηση κατά
̟ερί̟τωση µε την ισχύουσα κυκλοφοριακή µελέτη.
Προτείνεται και η µερική ανασυγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής µε εν
δυνάµει ε̟ι̟λέον µέλη ̟ρος ενηµέρωση της ε̟ιτρο̟ής και µόνο
για συγκεκριµένα θέµατα. Τα νέα µέλη δεν θα έχουν δικαίωµα
ψήφου ̟ρος α̟οφυγή µερολη̟τικής κρίσης και κατά συνέ̟εια
ψήφου σε θέµατα ̟ου αφορούν τις αντι̟ροσω̟ευόµενες οµάδες
και ̟ροτείνονται εκ̟ρόσω̟οι του εµ̟ορικού συλλόγου,
εκ̟ρόσω̟ος ΤΑΞΙ , εκ̟ρόσω̟ος των ΚΤΕΛ αστικών γραµµών και
εκ̟ρόσω̟ος του συλλόγου ΑΜΕΑ , του συλλόγου Ατόµων µε
Ανα̟ηρία
και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Πτολεµαΐδας.
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει
σχετικά.
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Το ∆.Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω καθώς και τον ορισµό
εκ̟ροσώ̟ων α̟ό τους ανωτέρω φορείς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
Την
µετονοµασία
της
ε̟ιτρο̟ής
̟αρακολούθησης
κυκλοφοριακής µελέτης σε Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας Αστικού
∆ικτύου Πτολεµαΐδας µε την αναθεώρηση των αρµοδιοτήτων
της και συγκεκριµένα :
Η ̟αροχή γνώµης ̟ρος τα αρµόδια όργανα σχετικά µε :
• Την ̟αρακολούθηση και εφαρµογή της ισχύουσας
κυκλοφοριακής µελέτης στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας µε
δυνατότητα ̟ροτάσεων τρο̟ο̟οίησης αυτής ̟ρος ε̟ίλυση
̟ροβληµάτων ̟ου ανακύ̟τουν κατά την εφαρµογή της.
• Τρο̟ο̟οιήσεις αναθεωρήσεις και ρυθµίσεις της κυκλοφορίας
και στάθµευση οχηµάτων στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας σε
συνάρτηση κατά ̟ερί̟τωση µε την ισχύουσα κυκλοφοριακή
µελέτη.
• Τρο̟ο̟οιήσεις αναθεωρήσεις
και ρυθµίσεις
της
κυκλοφορίας των ̟εζών στην ̟όλη της Πτολεµαΐδας σε
συνάρτηση κατά ̟ερί̟τωση µε την ισχύουσα κυκλοφοριακή
µελέτη.
2. Μερική ανασυγκρότηση της σύνθεσης της ε̟ιτρο̟ής ̟ου
ορίσθηκε µε την 73/2017 Α∆Σ και ̟ροσθέτει τους ̟αρακάτω
εκ̟ροσώ̟ους
• Την κ. Μωυσιάδου Αναστασία ̟ρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Πτολεµαΐδας
• Τον κ. Τσιτούρη Λάζαρο µε ανα̟ληρωτή τον
Καραγεωργίου Ευάγγελο εκ̟ρόσω̟ους του συλλόγου
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ .
• Τον κ. Καζαντζή Θεόδωρο µε ανα̟ληρωτή τον Λαζαρίδη
Χρήστο εκ̟ρόσω̟ους των ΚΤΕΛ αστικών γραµµών
• Τον Καδόγλου Σταύρο µε ανα̟ληρωτή την Αρτέµη
Σιδηρο̟ο̟ούλου εκ̟ρόσω̟οι του Εµ̟ορικού Συλλόγου
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• Τον κ. Βαλκάνη Στέφανο µε ανα̟ληρωτή τον Αντωναρίδη
Στυλιανό εκ̟ρόσω̟ους τους συλλόγου Γονέων &
Κηδεµόνων Ατόµων και Φίλων µε ανα̟ηρία Π.∆.Μ. .
• Τον Μήγγο Μιχαήλ µε ανα̟ληρωτή τον Παναγιωτίδη
Αβράαµ εκ̟ρόσω̟οι του συλλόγου Ατόµων µε Ανα̟ηρία
Π.Ε. Κοζάνης.
Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ . 264 /2017
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Ζαµανίδης Σάββας
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Καραφουλίδης Ανέστης
7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
8. Παπάς Ευθύµιος
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Σπενδαµίδης Γεώργιος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαοικονόµου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ανδρεάδης Κων/νος
Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Πα̟αοικονόµου Παντελής

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Καραϊσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα Αντωνία

