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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 27-4-2018 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 6:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 9085/20-4-2018 ̟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 2/2018 και 3/2018 ̟ρακτικών της Ε̟ιτρο̟ής
̟αρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης.
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ιορδανίδης Φώτιο
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Χαιτίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαοικονόµου Παντελής
Κύρκα Μαρία
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Μπίγγας Στέφανος
Καραίσκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Σίσσιος Μιχάλης
Καίδης Απόστολος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Καραφουλίδης Ανέστης
Βύρλιος Μάρκος
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σπενδαµίδης Γιώργος
Βρυζίδου Παρασκευή
Ζαραφίδης ∆ηµήτρης
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19
20
21
22
23

Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
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 .
…………………………………………………………………………………………

Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος.
……………………………………………………………………………
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
ο
ο
υ̟’αριθ. 2 /2018
και το 3 /2018 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο των
ο̟οίων έχει ως εξής :
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Εορδαίας, συνήλθε την 12 Μαρτίου ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 11:00 ̟.µ η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της
κυκλοφοριακής µελέτης ̟ου συστήθηκε σύµφωνα µε την υ̟
αριθµ. 388/2014 Α.∆.Σ. ∆. Εορδαίας καθώς ε̟ίσης και την
264/2017 Α.∆.Σ. µετονοµασία της σε Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας
Αστικού ∆ικτυού Πτολεµαΐδας και τρο̟ο̟οίηση της σύνθεσης της,
α̟οτελούµενη α̟ό τους:
1.Χαιτίδη Γιώργο
2.Καραφουλίδη Ανέστη

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας
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3.Μ̟ίγγα Στέφανο
4.Γεώργιο Τσακιρίδη
5. Σάββα Νικολιά
6. Κιορ̟έ Ευαγγελία
7. Τάσιο Σ̟υρίδων

∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
Πολιτικό Μηχανικό - Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε
∆ηµοτική Αστυνόµος
∆ιοικητή Τροχαίας Πτολεµαΐδας

Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό
5881/06-03-2018 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ.
Γιώργου Χαιτίδη.
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι:
1. Χαιτίδης Γιώργος
2. Καραφουλίδης Ανέστης
3. Σάββας Νικολιάς
4. Κιορ̟έ Ευαγγελία
5. Σ̟υρίδων Τάσιος

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας
Πολιτικός Μηχανικός - Υ̟άλληλος ΤΥ∆Ε
∆ηµοτική Αστυνόµος
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας

Η ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις
11:00 ̟.µ. και συζητήθηκαν τα ̟αρακάτω θέµατα µε τη σειρά ̟ου
αναγράφονται:
1) Το υ̟΄ αριθµ. 2670/31.1.2018 έγγραφο του Συλλόγου Ατόµων
µε Ανα̟ηρία σχετικά µε διάφορα αιτήµατα .
2) Το υ̟΄ αριθµ. 4215/13.02.2018 αίτηµα της κ. Σωτηρίας
Μ̟ουράκη σχετικά µε την µείωση ταχύτητας των αυτοκινήτων
στην οδό ∆ήµητρας 225.
3) Το υ̟΄ αριθµ. 5598/02.03.2018 αίτηµα του κ. Μασλή
Παναγιώτη σχετικά µε τη σήµανση διάβασης ̟εζών στις οδούς 25ης
Μαρτίου µε Ιασωνίδου 1.
4) Το υ̟΄ αριθµ. 5596/02.03.2018 αίτηµα του κ. Πέτρου Τσίκα
σχετικά µε την α̟οµάκρυνση των Κολωνακίου του ̟εζοδροµίου
̟ου βρίσκονται ε̟ί της οδού ∆ιοικητηρίου – Τρα̟εζούντος γωνία.
5) Το υ̟΄ αριθµ. 5943/07.03.2018 αίτηµα του κ. Νικολάου
Καλογνώµη
σχετικά
µε
την
χορήγηση
µίας
θέσης
φορτοεκφόρτωσης στην οδό ∆ιαδόχου Παύλου 12.
Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε
θέµα ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής:
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1. α) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει την αναβολή του υ̟΄ αριθµ.
2670/31.1.2018 έγγραφού του Συλλόγου Ατόµων µε Ανα̟ηρία
σχετικά µε διάφορα αιτήµατα ̟αραχώρησης θέσεων
στάθµευσης διότι αν και εστάλη ̟ρόσκληση νοµίµως,
α̟ουσίαζε ο εκ̟ρόσω̟ός τους.
β) Γενικώς ε̟ί των θεµάτων του συλλόγου η δηµοτική
αστυνοµία µε το υ̟΄ αριθµ. 5141/26.02.2018 έγγραφό της,
κατό̟ιν αιτήµατος της ε̟ιτρο̟ής στην ̟ροηγούµενη
συνεδρίαση α̟έστειλε τις ̟αρακάτω καταγραµµένες και
καταµετρηµένες υ̟άρχουσες θέσεις ΑΜΕΑ στην ̟όλη ̟λήν των
ιδιωτικών για να γίνει γενικότερη αναθεώρηση των εν λόγω
θέσεων στην ̟όλη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
̟ροκειµένου να καταστεί ακόµη ̟ιο λειτουργικό το
κυκλοφοριακό γενικά και το θέµα στάθµευσης ειδικότερα.
ΘΕΣΕΙΣ Α.ΜΕ.Α.
Ρ-71

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 2
ΜΑΡΤΙΟΥ 60
ΓΟΝΑΤΑ 2
Π. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 7
Π. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 9
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 11
ΚΟΝ∆ΥΛΗ 6
Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 45
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ 60
Β. ΣΟΦΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ)
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 (ΛΕΙΠΕΙ Η
ΣΗΜΑΝΣΗ)
ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
2 ΘΕΣΕΙΣ
Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 2
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 21
Π Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 3ο
∆ηµοτικό
ΟΜΗΡΟΥ 6
ΛΑΓΟΘΗΡΙΑΝΟΥ 9
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ΛΑΓΟΘΗΡΙΑΝΟΥ 1
∆ΙΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ Β. ΣΟΦΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Ρ-40 ̟λην οχηµάτων
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18
τροφοδοσίας
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 50
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 62
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 85
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 73
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 84
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 67
Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 12
∆. ΠΑΥΛΟΥ 18
ΠΟΝΤΟΥ 19
ΠΟΝΤΟΥ 13
Π.Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 30
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57
Γ) Το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Σάββας Νικολιάς ζητά για την
ε̟όµενη συνεδρίαση, καταµετρηµένες και καταγεγραµµένες
ε̟ίσης και όλες τις ιδιωτικές (ονοµαστικές) θέσεις για να
µ̟ορέσει να γίνει γενικότερη αναθεώρηση των εν λόγω θέσεων
στην ̟όλη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τους χώρους
στάθµευσης ̟ροκειµένου να καταστεί ακόµη ̟ιο λειτουργικό το
κυκλοφοριακό γενικά και το θέµα στάθµευσης ειδικότερα.
2. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος της
κ. Σωτηρίας Μ̟ουράκη σχετικά µε λήψη µέτρων για τη µείωση
ταχύτητας των αυτοκινήτων στην οδό ∆ήµητρας 22Γ διευρύνοντας
την ̟ρόταση στο σύνολο της ̟όλεως και δει στα ̟ιο ε̟ικίνδυνα
σηµεία ̟ροτείνοντας τη σύνταξη µελέτης κατά την ο̟οία να
µ̟ορούν οι διαβάσεις να διαµορφωθούν µε κυβόλιθους, ̟έτρα ή
ο̟οιοδή̟οτε κατάλληλο υλικό και σχετική κατακόρυφη σήµανση
̟ροσφέροντας σε αυτές αφενός µόνιµη χρωµατική διάκριση
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αφετέρου αλλαγή της υφής του οδοστρώµατος µε ικανότητα
ειδο̟οίησης των οδηγών.
3. Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος του
κ. Μάλη Παναγιώτη σχετικά µε τη διαγράµµιση διάβασης ̟εζών
στις οδούς 25ης Μαρτίου µε Ιασωνίδου 1.
4. Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να αναβληθεί το αίτηµα του κ.
Πέτρου Τσίκα σχετικά µε την α̟οµάκρυνση των Κολωνακίου του
̟εζοδροµίου ̟ου βρίσκονται ε̟ί της οδού ∆ιοικητηρίου –
Τρα̟εζούντος γωνία ̟ροκειµένου να µας ̟ροσκοµίσει την άδεια
των χώρων στάθµευσης καθώς ε̟ίσης να γίνει ε̟ί τό̟ου αυτοψία
α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής και να συζητηθεί το θέµα εκ νέου.
5. Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να αναβληθεί η εξέταση του
αιτήµατος του κ. Νικολάου Καλογνώµη σχετικά για την χορήγηση
µίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό ∆ιαδόχου Παύλου 12
̟ροκειµένου να γίνει η ̟ροαναφερόµενη καταγραφή όλων των
θέσεων για ̟ιο αντικειµενική διάθεση ̟αρόµοιων θέσεων στο
κέντρο της ̟όλεως ̟ρος εξυ̟ηρέτηση των ε̟αγγελµατιών.
6. Εκτός ηµερήσια διάταξης η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την
̟ροσκόµιση των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών α̟ό τον
ενδιαφερόµενο ̟ροκειµένου να α̟οφανθεί του αιτήµατος του
σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης Α.Μ.Ε.Α. ε̟ί της οδού Αµύντα 5,
υ̟εύθυνης δήλωσης ότι δεν κατέχει χώρο στάθµευσης (στεγασµένο
ή µη) και µ̟λε κάρτας.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Εορδαίας, συνήλθε την 19 Μαρτίου ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 11:00 ̟.µ η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της
κυκλοφοριακής µελέτης ̟ου συστάθηκε σύµφωνα µε την υ̟
αριθµ. 388/2014 Α.∆.Σ. ∆. Εορδαίας καθώς ε̟ίσης και την
264/2017 Α.∆.Σ. µετονοµασία της σε Ε̟ιτρο̟ή Κυκλοφορίας
Αστικού ∆ικτυού Πτολεµαΐδας και τρο̟ο̟οίηση της σύνθεσης της,
α̟οτελούµενη α̟ό τους:
1.Χαιτίδη Γιώργο
2.Καραφουλίδη Ανέστη
3.Μ̟ίγγα Στέφανο
4.Γεώργιο Τσακιρίδη
5. Σάββα Νικολιά
6. Κιορ̟έ Ευαγγελία
7. Τάσιο Σ̟υρίδων

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας
∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
Πολιτικό Μηχανικό - Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε
∆ηµοτική Αστυνόµος
∆ιοικητή Τροχαίας Πτολεµαΐδας
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Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό
6769/14-03-2018 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ.
Γιώργου Χαιτίδη.
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι:
1. Χαιτίδης Γιώργος
2. Καραφουλίδης Ανέστης
3. Σάββας Νικολιάς
4. Κωνσταντίνος Πύρζας
5. Μ̟ίγγας Στέφανος

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας
Πολιτικός Μηχανικός - Υ̟άλληλος ΤΥ∆Ε
∆ηµοτικός Αστυνόµος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Η ανωτέρω ε̟ιτρο̟ή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις
11:00 ̟.µ. και συζητήθηκαν τα ̟αρακάτω θέµατα µε τη σειρά ̟ου
αναγράφονται :
6) Το υ̟΄ αριθµ. 2670/31.1.2018 έγγραφο του Συλλόγου Ατόµων
µε Ανα̟ηρία σχετικά µε διάφορα αιτήµατα .
Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε
θέµα ̟ου αναγράφεται στο ανωτέρω έγγραφο ανεξάρτητα, η
ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής:
1.
(1)

Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει την ∆ηµιουργία θέσης
στάθµευσης Ρ-71 ε̟ί της 25ης Μαρτίου 17 (θέση ̟ου
̟ροϋ̟ήρχε) έµ̟ροσθεν α̟ό τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας. Σε
̟ερί̟τωση έγκρισης α̟ό το ∆.Σ. Εορδαίας το ανωτέρω
αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ. Κωνσταντίνο Σερσέµη
υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου και
Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας ̟ροκειµένου να
το̟οθετηθεί η σχετική κατακόρυφη σήµανση.
Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει την δηµιουργία (1) µίας
θέσης στάθµευσης Ρ-71 στην οδό Ι. Χρηστίδη , α̟έναντι
α̟ό τα (ΕΛΤΑ). Σε ̟ερί̟τωση έγκρισης α̟ό το ∆.Σ.
Εορδαίας το ανωτέρω αίτηµα να διαβιβαστεί στον κ.
Κωνσταντίνο Σερσέµη υ̟εύθυνο Αντιδήµαρχο στον
αίτηµα να διαβιβαστεί στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ.
Γεώργιο Χαιτίδη.

ΑΔΑ: 6ΓΨΟΩΡ6-Ρ6Κ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Τοµέα Πρασίνου και Ανά̟τυξης του ∆ήµου Εορδαίας
̟ροκειµένου να το̟οθετηθεί η σχετική κατακόρυφη
σήµανση.
Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει την αναβολή του
αιτήµατος σχετικά µε τις 2 (δύο) θέσεις στην οδό Πόντου
(ύψος Λαϊκής Αγοράς) διότι α̟ουσιάζει ο ∆ιοικητής
Τροχαίας Πτολεµαΐδας κ. Τάσιος Σ̟υρίδων (τακτικό
µέλος της ε̟ιτρο̟ής) ο ο̟οίος είναι και καθ’ ύλην
αρµόδιος για να ενηµερώσει την ε̟ιτρο̟ή για
σηµαντικές ̟αραµέτρους του ανωτέρω ζητήµατος.
Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι ε̟ί του θέµατος έχει
α̟οφανθεί και αντίστοιχα έχει α̟οφασιστεί θετικά α̟ό
το ∆ηµοτικό συµβούλιο σε ̟ροηγούµενη συνεδρίαση.
Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι ε̟ί του θέµατος έχει
α̟οφανθεί και αντίστοιχα έχει α̟οφασιστεί θετικά α̟ό
το ∆ηµοτικό συµβούλιο σε ̟ροηγούµενη συνεδρίαση
(κατά ̟ροτεραιότητα ό̟ου φοιτούν µαθητές µε
ανα̟ηρία), η το̟οθέτηση κατακόρυφης σήµανσης για
α̟αγόρευση στάσης και στάθµευσης (Ρ40). Ιδιαίτερα η
ε̟ιτρο̟ή θα ̟ρέ̟ει µετά α̟ό αυτοψία να α̟οφανθεί
για τα 2ο , 3ο, 4ο, & 8ο δηµοτικά σχολεία. Σε ̟ερί̟τωση
έγκρισης α̟ό το ∆.Σ. Εορδαίας το ανωτέρω αίτηµα να
διαβιβαστεί στον κ. Κωνσταντίνο Σερσέµη υ̟εύθυνο
Αντιδήµαρχο στον Τοµέα Πρασίνου και Ανά̟τυξης του
∆ήµου Εορδαίας ̟ροκειµένου να το̟οθετηθεί η σχετική
κατακόρυφη σήµανση.
Σχετικά µε την ̟ρόταση του συλλόγου να το̟οθετήσει
κώνους στις ράµ̟ες, τις γωνίες και τις διαβάσεις ̟εζών η
ε̟ιτρο̟ή α̟οδέχεται κατ’ αρχήν την ̟ρόταση ε̟ί της
ουσίας και διαβιβάζει ̟εραιτέρω στο δηµοτικό
συµβούλιο για ε̟ι̟λέον α̟όφαση α̟οδοχής της
̟ροσφοράς α̟ό το σύλλογο. Σχετικά µε το θέµα των
δικύκλων η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα τη διαβίβαση
̟ρόσκλησης στους συλλόγους δικυκλιστών της ̟όλεως
̟ροκειµένου να ̟ροβούν σε ̟ροτάσεις σχετικά µε
οριοθέτηση θέσεων για δίκυκλα (µηχανάκια, ̟οδήλατα)
στον ευρύτερο χώρο του κέντρου της ̟όλεως. Τέλος για
το θέµα εφαρµογής του κανονισµού κοινοχρήστων
χώρων η ε̟ιτρο̟ή δηλώνει ότι είναι αναρµόδια. Το
ανωτέρω Στο εκτός ηµερησίας διάταξης αίτηµα της
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(7)

(8)

∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Αντωνίας Χόλµ̟α σχετικά µε
την εξασφάλιση της ̟ρόσβασης των βρεφών στο
∆ηµοτικό Βρεφονη̟ιακό Σταθµό (Αµύντα 3) η ε̟ιτρο̟ή
ε̟ικαλείται την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο του
̟αρόντος στην ο̟οία η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι ε̟ί του
θέµατος έχει α̟οφανθεί και αντίστοιχα έχει
α̟οφασιστεί θετικά α̟ό το ∆ηµοτικό συµβούλιο σε
̟ροηγούµενη συνεδρίαση (κατά ̟ροτεραιότητα ό̟ου
φοιτούν µαθητές µε ανα̟ηρία), η το̟οθέτηση
κατακόρυφης σήµανσης για α̟αγόρευση στάσης και
στάθµευσης (Ρ40).
Στο υ̟’ αριθµό 4 αναβληθέν θέµα της ̟ροηγούµενης
συνεδρίασης ((12-03-2018) η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα
̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το υ̟΄ αριθµ. 5596/02.03.2018
αίτηµα του κ. Πέτρου Τσίκα σχετικά µε την
α̟οµάκρυνση των Κολωνακίου του ̟εζοδροµίου ̟ου
βρίσκονται ε̟ί της οδού ∆ιοικητηρίου – Τρα̟εζούντος
γωνία διότι µετά την ε̟ί τό̟ου αυτοψία θεωρεί ότι
υ̟άρχει αντικειµενικό ̟ρόβληµα λόγω της διάβασης
̟εζών η ̟ροστασία των ο̟οίων θα καταστεί ε̟ισφαλής.
Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα του Αντιδηµάρχου
Τεχνικών Έργων του ∆ήµου κ. Ανέστη Καραφουλίδη
ενηµέρωσε την ε̟ιτρο̟ή ότι έχει εισηγηθεί στον
∆ήµαρχο στο ε̟ικείµενο έργο ασφαλτοστρώσεων του
∆ήµου Εορδαίας να δοθεί ̟ροτεραιότητα στον δρόµο
̟ίσω α̟ό το 1ο ΕΠΑΛ ώστε να εξυ̟ηρετηθούν τα
τέσσερα σχολικά συγκροτήµατα τόσο στην α̟ρόσκο̟τη
̟ρόσβαση σε αυτά (µαθητών) όσο και στην βελτίωση της
ασφάλειας των µαθητών. Η ε̟ιτρο̟ή α̟οδέχεται την
̟ρόταση καθώς θεωρεί ότι θα α̟οσυµφορηθεί η οδός
Μ. Ασίας στην συµβολή µε την οδό Γράµµου.
Περαιτέρω συµφωνεί µε την ̟ρόταση του κου
Καραφουλίδη για τη δηµιουργία σ̟οτ σχετικά µε την
οδηγική συµ̟εριφορά των ̟ολιτών σε συνεργασία µε
όµορους ∆ήµους. Ε̟ι̟λέον µε ̟ρωτοβουλία του ∆ήµου
Εορδαίας και την συνεργασία των σχολείων
̟ροτείνουµε να θεσµοθετηθεί εβδοµάδα κυκλοφοριακής
αγωγής στα σχολεία α̟οσκο̟ώντας στο να
ενηµερώσουµε σωστά και υ̟εύθυνα τα νέα ̟αιδιά του
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∆ήµου µας. Θεωρώντας ότι η οδική ασφάλεια είναι
̟ρωτίστως θέµα ̟αιδείας.
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει
σχετικά.
Αριθµ. Α̟όφ. 106/2018
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα υ̟’αριθ 2/2018 και 3/2018 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης, ό̟ως αναλυτικά
αναγράφεται στο εισηγητικό της α̟όφασης
Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 106 /2018
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Σάββας Ζαµανίδης
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσίδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσµάς
7. Σερσέµης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόµου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
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Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Παντελής Πα̟αοικονόµου

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ασπράγκαθος Ιωάννης
Μπίγγας Στέφανος
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα Αντωνία

