
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                 Αριθµ. Α̟όφ :331/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
 Α̟ό το ̟ρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 11- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 39356/6-11-2017  ̟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:    
……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση του 3/2017 ̟ρακτικού  της  Ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης  
Κυκλοφοριακής   Μελέτης. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Καραφουλίδης Ανέστης  6 Κάλφας Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 9 Μίχος Κωνσταντίνος         
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης      
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11 Ανδρεάδης Κων/νος 

    12 Κύρκα Μαρία   
    13 Παπαοικονόµου Παντελής         

14 Βρυζίδου Παρασκευή 
15 Μπίγγας Στέφανος 
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
18 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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19 Καραίσκος Γεώργιος 
20 Απαζίδου Σοφία 
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
22 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 το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Γιώργο Χαιτίδη  ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε    υ̟όψη  του  συµβουλίου     το 
υ̟’αριθ. 3ο/2017 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης 
κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Εορδαίας,  συνήλθε την 9 Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και 

ώρα 11:00 π.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:  

 

 

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 

Διοικητή Τροχαίας Πτολεμαΐδας 
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Η σημερινή ημερομηνία ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 35237/04-10-

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. Σπυρίδων Τάσιος 

Αντιδήμαρχος κυκλοφοριακού  

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

Πολιτικός Μηχανικός -  Υπάλληλος ΤΥΔΕ  

Δημοτικός Αστυνόμος 

Διοικητής Τροχαίας Πτολεμαΐδας 

 

Η ανωτέρω επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 11:00 π.μ. 

και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα με τη σειρά που αναγράφονται: 

 

1) Το υπ΄ αριθμ. 12862/26.04.2017 αίτημα του κ. Ιωσήφ Ελευθεριάδη 

σχετικά με τοποθέτηση Κολωνακίων. 

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

σχετικά με την επανεξέταση άδειας διαμόρφωσης της εισόδου της 

οικοδομής που διαμένει στην οδό Ιασωνίδη 7. 

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

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

4) 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. 

5) Το υπ΄ αριθμ. 20953/16.06.17 αίτημα του κ. Ανέστη Καραφουλίδη 

Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την λειτουργία 

πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 401β,401,401α και 401γ. 

6) Το υπ΄ αριθμ. 16812/23/06.17 έγγραφο του τμήματος υπηρεσιών 

δόμησης του Δήμου όπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με το υπ΄ αριθμ. 

8282/27.03.2017 αίτημα του κ. Μάκη Παπάζογλου για οριοθέτηση χώρου 

στάθμευσης . 

7) Το υπ΄ αριθμ. 22684/03.07.17 αίτημα του κ. Κων/νου Πανταζή σχετικά 

με τοποθέτηση Κολωνακίων στην οδό Πτολεμαίων & 25ης Μαρτίου 

(γωνία). 
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8) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος της κ. 

Δέσποινας Φουρκιώτη σχετικά με τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας 

στην είσοδο του Κέντρου Ξένων γλωσσών. 

9) Το υπ΄ αριθμ. 33876/25.09.17 αίτημα της κ. Βασιλικής Ελευθεριάδου 

σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών/κιγκλιδωμάτων 

στην έξοδο της οδού Εθνικής Αντίστασης . 

10)  Το υπ΄ αριθμ. 34060/26.09.17 αίτημα της κ. Γαΐτανιδου Ζομπρούστα 

σχετικά με χώρο στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Νικομηδείας 19. 

11) Το υπ΄ αριθμ. 35364/05.10.17 αίτημα της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Φ.Σ. 

Εορδαΐκος σχετικά με τοποθέτηση ταμπέλας για έξοδο οχημάτων από το 

αθλητικό κέντρο. 

12)  Το υπ΄ αριθμ. 35460/05.10.17 αίτημα του κ. Νικολάου Βαβούρα σχετικά 

με τοποθέτηση κολωνακίων μπροστά στο κατάστημα που διατηρεί στην 

οδό Βασ. Κων/νου με Δημοκρατίας γωνία. 

13)  Το υπ΄ αριθμ. 35453/05.10.17 αίτημα του κ. Ανέστη Καραφουλίδη 

Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τοποθέτηση 

παρκίδας ποδηλάτων 18 θέσεων. 

14)  Το αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Κυκλοφοριακής Μελέτης σχετικά με αλλαγή πινακίδας STOP (Ρ2) από 

την οδό Βασ. Σοφίας στην οδό Ομήρου γωνία . 

 

Μετά από διαλογική διαδικασία που ακολουθήθηκε για το κάθε θέμα 

ανεξάρτητα, η επιτροπή κατέληξε στα εξής: 

 

1) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή στο αίτημα του κ. Ιωσήφ 

Ελευθεριάδη πλην όμως αντί τοποθέτησης κολωνακιών προτείνει 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τον 

τύπο που ακολουθείται στην πόλη πάντα με την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου η οποία θα του προμηθεύσει τα 

απαραίτητα σχέδια και λεπτομέρειες.  
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   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. 

2) Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί το αίτημα της κ. 

Ελευθερίας Χαλκίδου σχετικά με την επανεξέταση άδειας διαμόρφωσης 

της εισόδου της οικοδομής που διαμένει στην οδό (Ιασωνίδη 7), διότι 

αφενός δεν προβλέπεται εξασφάλιση πρόσβασής ενδιάμεσα σε οδό πλην 

των θέσεων των διαβάσεων αφετέρου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 

την ίδια αλλά και για όλους τους πεζούς πρόσβαση ενδιάμεσα από 

σταθμευμένα οχήματα για λόγους ασφαλείας. 

3) Η επιτροπή διαβιβάζει ομόφωνα το αίτημα της κ. Ιωάννας Μιχαηλίδη 

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

προς την Τροχαία Πτολεμαΐδας καθώς επίσης και στην Δημοτική 

Αστυνομία για εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. 

4) Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί το αίτημα του κ. 

Στυλιανού Κουμαράκη σχετικά με την πεζοδρόμηση ή μονοδρόμηση της 

οδού Μεσουπόλεως από Φούφας προς το 11ο Δημοτικό σχολείο καθώς 

πρέπει να ληφθεί υπόψη της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. 

5) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή στο αίτημα του κ. 

Ανέστη Καραφουλίδη Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

σχετικά με την λειτουργία πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. 401β,401,401α και 

401γ. 

    Τον λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κ. Ανέστης Καραφουλίδης ο 

οποίος δήλωσε ότι ενημερώθηκε από την Πολεοδομία του Δήμου πώς 

είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρομος και προτείνει  να τοποθετηθούν η 

σχετική σήμανση. 

6) Η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να απορριφθεί το αίτημα του κου 

Μάκη Παπάζογλου με αριθμό πρωτ. 8282/27.03.2017 για την οριοθέτηση 

χώρου στάθμευσης, καθώς από τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και 
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δόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης με το υπ΄ αριθμ. 

16812/23/06.17 έγγραφο σχετικά προέκυψε μη συνδρομή των λόγων. 

7) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος του κ. 

Κων/νου Πανταζή σχετικά με τοποθέτηση Κολωνακίων στην οδό 

Πτολεμαίων & 25ης Μαρτίου (γωνία) με δεδομένο ότι προϋπήρχαν και ότι 

ήδη κατά τη συζήτηση έχουν επανατοποθετηθεί.  

   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. 

8) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος της κ. 

Δέσποινας Φουρκιώτη πλην όμως αντί τοποθέτησης κολωνακιών 

προτείνει τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με δικά της έξοδα και σύμφωνα με 

τον τύπο που ακολουθείται στην πόλη πάντα με την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου η οποία θα της προμηθεύσει τα 

απαραίτητα σχέδια και λεπτομέρειες. 

   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. 

9) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος της κ. 

Βασιλικής Ελευθεριάδου σχετικά με την τοποθέτηση μπάρας σχήματος π 

στην έξοδο της οδού Εθνικής Αντίστασης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα 

τοποθέτησης και αφαίρεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις για πρόσβαση. 

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) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών από την ενδιαφερόμενη προκειμένου να αποφανθεί του 

αιτήματος της κ. Γαΐτανιδου Ζομπρούστα σχετικά με χώρο στάθμευσης 

για ΑμεΑ στην οδό Νικομηδείας. Πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη 
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δήλωση ότι δεν κατέχει χώρο στάθμευσης (στεγασμένο ή μη) και μπλε 

κάρτα. 

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. 

11) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα αναρμόδια του αιτήματος της 

Ακαδημίας ποδοσφαίρου Φ.Σ. Εορδαΐκος σχετικά με τοποθέτηση 

ταμπέλας για έξοδο οχημάτων από το αθλητικό κέντρο καθώς αφορά 

επαρχιακή οδό η σήμανση της οποίας είναι αρμοδιότητα της 

περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. 

12) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος του κ. 

Νικολάου Βαβούρα πλην όμως αντί τοποθέτησης κολωνακιών προτείνει 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τον τύπο 

που ακολουθείται στην πόλη πάντα με την επίβλεψη της Τεχνικής 

Υπηρεσία του Δήμου η οποία θα του προμηθεύσει τα απαραίτητα σχέδια 

και λεπτομέρειες. Τα κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος της 

πρόσοψης του καταστήματος πλην αυτού που βρίσκεται μπροστά σε χώρο 

στάθμευσης. 

   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. 

13) Η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος του κ. 

Ανέστη Καραφουλίδη Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

σχετικά με τοποθέτηση παρκίδας ποδηλάτων 18 θέσεων. 

1. στη οδό Παυλίδη Αδαμοπούλου 1, στο πίσω μέρος της πιάτσας 

ΤΑΧΙ. 

2. στην κεντρική πλατεία δίπλα από το πάργκινγ μοτοσικλετών 

    Ο κύριος Καραφουλίδης ανέφερε πως παρατηρήθηκε ότι τα ΤΑΞΙ 

ουδέποτε καλύπτουν το εύρος του πάρκγκιγ αναμονής που διαθέτουν και 
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συμπληρωματικά ανέφερε πως όντας Ραδιοταξί δεν χρίζουν απαραιτήτως 

αυτής της μίας θέσης. 

   Επίσης επισήμανε ότι με την ικανοποίηση του αιτήματος θα πάψη να 

υπάρχει η άσχημη εικόνα των διαφόρων ποδηλάτων δεμένων σε κάγκελα, 

κολόνες, δέντρα κ.λ.π. η οποία παρεμπιπτόντως δημιουργεί και πρόβλημα 

στην μετακίνηση πεζών. 

14) Η επιτροπή εισηγείται σχετικά με το αίτημα του Προέδρου της 

Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης το οποίο αφορά 

την αλλαγή πινακίδας σήμανσης STOP (Ρ2) από την οδό Βασ. Σοφίας στην 

οδό Ομήρου γωνία ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επικείμενη 

κυκλοφοριακή μελέτη. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 

 
                              Αριθµ. Α̟όφ.  331/2017 
   
 

Το ∆.Σ.   αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω 
 

 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
 

 Εγκρίνει το υ̟’αριθ 3/2017 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης 
 
ΟΙ ∆.Σ. Βρυζίδου Παρασκευή,  Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής   και 
Τσολακίδης Ισαάκ  ψήφισαν  λευκό. 
  
 
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  331/2017 
…………………………………………………………………………… 

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

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

                                        11. Αριστερίδης Ιωάννης 

 12.  Κύρκα Μαρία 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14. Βρυζίδου Παρασκευή 

 15. Μπίγγας Στέφανος   

 16.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

              Πτολεµαΐδα 18. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

          Ο Πρόεδρος ∆Σ               19.   Καραϊσκος Γεώργιος 

           20.  Απαζίδου Σοφία 

 21. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

   Πα̟αοικονόµου Παντελής 22. Χόλµπα Αντωνία 
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