
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 52/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   20-2-2018    ηµέρα  Τρίτη    και  ώρα  
6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  4348/14-2-2018  ̟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 1ου ̟ρακτικού Ε̟ιτρο̟ής Κυκλοφορίας Αστικού 
∆ικτυού Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Σπενδαµίδης Γιώργος  
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
6 Καραφουλίδης Ανέστης 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Τσολακίδης Ισαάκ 
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Κοκκινίδης Γεώργιος   
12 Χαιτίδης Γεώργιος   

    13 Κύρκα Μαρία    
    14 Αριστερίδης Ιωάννης   

15 Παπαοικονόµου Παντελής 
16 Βρυζίδου Παρασκευή  
17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
18 Ανδρεάδης Κων/νος 
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19 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
20 Μπίγγας Στέφανος 
21 Καραίσκος Γεώργιος       
22 Μίχος Κωνσταντίνος         
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
24 Απαζίδου Σοφία 
25 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών    
                        ∆ηµαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης  
…………………………………………………………………………….. 
  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. 1ο /2018  ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης 
κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Εορδαίας,  συνήλθε την 13 Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ  η επιτροπή παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης  

που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 388/2014 Α.Δ.Σ. Δ. Εορδαίας 

καθώς επίσης και την 264/2017 Α.Δ.Σ. μετονομασία της σε Επιτροπή 

Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας και τροποποίηση της 

σύνθεσης της, αποτελούμενη από τους:  

 
1.Χαιτίδη Γιώργο 
2.Καραφουλίδη Ανέστη 
3.Μ̟ίγγα Στέφανο 
4.Γεώργιο Τσακιρίδη 
5. Σάββα Νικολιά 
6. Κιορ̟έ Ευαγγελία 

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχο ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
∆ηµοτικός Σύµβουλος  
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 
Πολιτικό Μηχανικό -  Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε  
∆ηµοτική Αστυνόµος 
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7. Τάσιο Σ̟υρίδων 
8. Μωυσιάδου Αναστασία   
9. Τσιτούρη Λάζαρο 
10. Καζαντζή Θεόδωρο  
11. Καδόγλου Σταύρο 
12. Βαλκάνη Στέφανο    
13. Μήγγο Μιχαήλ                     

∆ιοικητή Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
Πρόεδρο της ∆.Ε. Πτολεµαΐδας 
Εκ̟ρόσω̟ο συλλόγου Ραδιο ταξί 
Εκ̟ρόσω̟ο των ΚΤΕΛ αστικών γραµµών 
Εκ̟ρόσω̟ο του Εµ̟ορικού Συλλόγου 
Εκ̟ρόσω̟ο Συλλόγου Γ & Κ Ατόµων µε ανα̟ηρία 
Εκ̟ρόσω̟ο του συλλόγου Ατόµων µε Ανα̟ηρία  

  
Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 107/11-01-2018 
̟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 
6. Μήγγος Μιχαήλ     
7. Τσιτούρης Λάζαρος             

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού  
Αντιδήµαρχος ∆/νσης Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
Πολιτικός Μηχανικός -  Υ̟άλληλος ΤΥ∆Ε  
∆ηµοτική Αστυνόµος 
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
Εκ̟ρόσω̟ο του συλλόγου Ατόµων µε Ανα̟ηρία 
Εκ̟ρόσω̟ος συλλόγου Ραδιο ταξί 

 
Στην σηµερινή συνεδρίαση ̟αρευρέθηκε ο κ. Αβραµίδης Παναγιώτης 
Υ̟οδιοικητής 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. 38071/26.10.2017 αίτηµα του κ. Στογιαννίδη Αλέξανδρου 

σχετικά µε το κλείσιµο της εισόδου του ̟εζόδροµου στην οδό ΄΄Εθνικής 

Αντιστάσεως΄΄. 

2) Το υ̟΄ αριθµ. 42277/27.11.2017 αίτηµα του κ. Αναστασιάδη Ηρακλής 

σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης Α.µ.ε.Α. ε̟ί της οδού ∆ιοικητηρίου 4. 

3) Το υ̟΄ αριθµ. 43850/8.12.2017 αίτηµα της κ. Πα̟αγεωργίου Αλεξάνδρας 

σχετικά µε α̟οµάκρυνση κολωνακίων στην οδό Πτολεµαίων 1. 

4) Το υ̟΄ αριθµ. 47467/20.12.2017 αίτηµα του κ. Μουρατίδη Χαράλαµ̟ου 

σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης Α.µ.ε.Α ε̟ί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 6. 

5) Το υ̟΄ αριθµ. 47666/22.12.2017 αίτηµα της κ. Γκόγκου Χριστίνας σχετικά 

µε την το̟οθέτηση ̟ινακίδας στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ι. Χριστίδη 26 . 

6) Το υ̟΄ αριθµ. 1076/11.1.2018 αίτηµα της κ. Πα̟αδο̟ούλου Αρετής 

σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης καθώς ε̟ίσης και διαµόρφωσης 

χώρου και κατασκευής ράµ̟ας στην οδό Οµήρου 5. 
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7) Ενηµέρωση του 36834/17.10.2017 εγγράφου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & 

Μεταφορών για ενηµέρωση και τυχόν ενέργειες µας.  

8) Το υ̟΄ αριθµ. 2304/26.1.2018 αίτηµα της κ. Μαρίας Κόγια σχετικά µε 

̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης για ΑµεΑ στην οδό 25ης Μαρτίου 69. 

9) Το υ̟΄ αριθµ. 2670/31.1.2018 έγγραφο του Συλλόγου Ατόµων µε 

Ανα̟ηρία σχετικά µε διάφορα αιτήµατα.  

10) Το υ̟΄ αριθµ. 3932/12.02.2018 αίτηµα του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής 

Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης σχετικά µε διάφορες ̟αρεµβάσεις 

στην ̟όλη.  

• Το̟οθέτηση ελαστικών διαχωριστικών σε όλο το µήκος της οδού 25ης 

Μαρτίου (α̟ό Αγ. Τριάδα έως και Υδραγωγείο), στο κέντρο του 

οδοστρώµατος 

• Α̟οχαρακτηρισµός θέσεων Ρ40 ̟λήν οχηµάτων τροφοδοσίας στα εξής 

σηµεία : 

α) 25ης Μαρτίου – Β΄ Κων/νου 

    (έµ̟ροσθεν ζαχαρο̟λαστείου ΄΄ΜΟΝ ΑµουR)  

β) ∆ιαδόχου Παύλου – Β’ Σοφίας  

    (έµ̟ροσθεν καταστηµάτων ‘’La vita’’ , ‘’Mikel’’ 

• Τρο̟ο̟οίηση ωραρίου θέσεων φορτοεκφόρτωσης ως εξής: 8:00 ̟.µ. – 

14:00 µ.µ. και 17:00 µ.µ. – 20:00 µ.µ. 

• Στην γωνία Eurobank – Χρηστίδη να δηµιουργηθεί θέση 

φορτοεκφόρτωσης 

• Το̟οθέτηση σκέ̟αστρων στάσεων λεωφορείων 

α) 25ης Μαρτίου µετά τον Καζαντζίδη (Φιλώτα – Αµυνταίου ) στον 

δρόµο για το Μ̟οδοσάκειο νοσοκοµείο 

β)  Μετακίνηση του κουβούκλιου στην οδό Γράµµου (Τεχνικές Σχολές) 

να ̟άει α̟έναντι. 

 

Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε θέµα 
ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής: 
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1) Η ε̟ιτρο̟ή είχε εισηγηθεί οµόφωνα και το δηµοτικό συµβούλιο Εορδαίας 

έχει α̟οφασίσει σχετικά (Α∆Σ 331/2017 9ο θέµα)  σε ̟ρογενέστερη 

συνεδρίαση, την α̟οδοχή ίδιου αιτήµατος µε το αίτηµα του κ. Στογιάννη 

Αλέξανδρου σχετικά µε την το̟οθέτηση µ̟άρας σχήµατος ̟ στην έξοδο της 

οδού Εθνικής Αντίστασης, η ο̟οία θα έχει τη δυνατότητα το̟οθέτησης και 

αφαίρεσης ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις για ̟ρόσβαση. 

2) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την ̟ροσκόµιση υ̟εύθυνης δήλωσης ότι 

δεν κατέχει χώρο στάθµευσης (στεγασµένο ή µη) και µ̟λε κάρτας α̟ό τον 

αιτούντα (κο Αναστασιάδη Ηρακλή) ̟ροκειµένου να α̟οφανθεί σχετικά µε 

̟αραχώρηση θέσης Α.µ.ε.Α. ε̟ί της οδού ∆ιοικητηρίου 4. 

3) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα της κ. 

Αλεξάνδρας Πα̟αγεωργίου σχετικά µε α̟οµάκρυνση κολωνακίων στην οδό 

Πτολεµαίων 1 (Ο ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ). 

4)  Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την ̟ροσκόµιση υ̟εύθυνης δήλωσης ότι 

δεν κατέχει χώρο στάθµευσης (στεγασµένο ή µη) και µ̟λε κάρτας α̟ό τον 

αιτούντα (κο Μουρατίδη Χαράλαµ̟ο) ̟ροκειµένου να α̟οφανθεί σχετικά µε 

̟αραχώρηση θέσης Α.µ.ε.Α. ε̟ί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. 

5) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την ̟ροσκόµιση υ̟εύθυνης δήλωσης ότι 

δεν κατέχει χώρο στάθµευσης (στεγασµένο ή µη) και µ̟λε κάρτας α̟ό τον 

αιτούντα (κα Χρηστίνα Γκόγκου) ̟ροκειµένου να α̟οφανθεί σχετικά µε 

̟αραχώρηση θέσης Α.µ.ε.Α. ε̟ί της οδού Ι. Χριστίδη 26.   

6) Η ε̟ιτρο̟ή ̟ροτείνει σχετικά µε τα αιτήµατα της κ. Πα̟αδο̟ούλου 

Αρετής τα εξής :  

α) Εισηγείται οµόφωνα την ̟ροσκόµιση υ̟εύθυνης δήλωσης ότι δεν κατέχει 

χώρο στάθµευσης (στεγασµένο ή µη) και µ̟λε κάρτας α̟ό την ενδιαφερόµενη 

̟ροκειµένου να α̟οφανθεί του αιτήµατος ̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης 

στην οδό Οµήρου 5  . 

β) Εισηγείται την διαµόρφωση ράµ̟ας ̟ρόσβασης ΑµεΑ ε̟ί της διάβασης 

̟εζών (αξονοδιασταύρωση οδών Οµήρου µε Βασιλίσσης Σοφίας) σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις και όχι σε ο̟οιοδή̟οτε ενδιάµεσο σηµείο. Η εν λόγω 

εισήγηση υ̟άγεται στη γενικότερη στάση της ε̟ιτρο̟ής για την κατασκευή 
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ραµ̟ών ̟ρόσβασης ΑµεΑ σε διαβάσεις στο σύνολο του κυκλοφοριακού ιστού 

της ̟όλεως οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να γίνονται ύστερα α̟ό εκ̟όνηση µελετών 

υ̟ό την ε̟ίβλεψη των τεχνικών υ̟ηρεσιών του δήµου Εορδαίας.  

7) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ότι είναι αναρµόδια στο υ̟΄ αριθµ. 

36834/17.10.2017 έγγραφο του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών & Μεταφορών.  

8) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή στο αίτηµα της κ. Μαρίας 

Κόγια σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης για ΑµεΑ στην οδό 25ης 

Μαρτίου 69 αφού µας ̟ροσκοµίσει υ̟εύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει χώρο 

στάθµευσης (στεγασµένο ή µη) . 

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. 

9) 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 ̟ροκειµένου να καταγραφούν και να 

καταµετρηθούν όλες οι υ̟άρχουσες θέσεις ΑΜΕΑ στην ̟όλη. Σε ε̟όµενη 

συνεδρίαση της ε̟ιτρο̟ής µε καταµετρηµένες και καταγεγραµµένες τις θέσεις 

θα 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. 

10) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή στο υ̟΄ αριθµ. 

3932/12.02.2018 αίτηµα του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης 

Κυκλοφοριακής Μελέτης σχετικά µε διάφορες ̟αρεµβάσεις στην ̟όλη, και 

συγκεκριµένα  : 

• Εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή το̟οθέτησης ελαστικών 

διαχωριστικών σε όλο το µήκος της οδού 25ης Μαρτίου (α̟ό την οδό 

∆ιαδόχου Παύλου έως την οδό Μονής Γουµεράς), στο κέντρο του 

οδοστρώµατος στα τµήµατα ό̟ου δεν υ̟άρχει νησίδα είτε συµβολή 

άλλης οδού. 

• Εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή α̟οχαρακτηρισµού θέσεων Ρ40 

̟λήν οχηµάτων τροφοδοσίας στα εξής σηµεία : 
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α) Συµβολή οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου µε Νοσοκοµείου 

    (έµ̟ροσθεν ζαχαρο̟λαστείου ΄΄ΜΟΝ ΑΜΟΥR)  

β) ∆ιαδόχου Παύλου – Β’ Σοφίας  

    (διάβαση της οδού Βασιλίσσης Σοφίας ̟ρος το ̟αλαιό ̟άρκο της 

̟όλεως) 

Το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Τάσιος Σ̟ύρος δήλωσε να καταργηθούν οι 

δύο ανωτέρω θέσεις. 

Το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Νικολιάς Σάββας δήλωσε ότι θα ̟ρέ̟ει να 

εξασφαλιστούν ̟ρωτίστως οι δύο διαβάσεις ̟εζών στην ̟ρώτη 

̟ερί̟τωση εις βάρος της θέσης στάθµευσης και να εξασφαλιστεί µια 

κεντρική διάβαση άνετη ̟λάτους τουλάχιστον 4,00 µ. στον άξονα του 

̟εζοδρόµου της Βασιλίσσης Σοφίας ̟ρος το ̟αλαιό ̟άρκο εις βάρος 

και ̟άλι των υφιστάµενων θέσεων στάθµευσης.  

Το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Μ̟ίγκας Στέφανος ο δήλωσε ότι ̟ρέ̟ει να 

διασφαλιστεί µε κολωνάκια η είσοδος αλλά και να διασφαλιστεί στην 

25ης Μαρτίου η θέση φορτοεκφόρτωσης. 

• Εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή την τρο̟ο̟οίησης ωραρίου θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης ως εξής: 8:00 ̟.µ. – 20:00 µ.µ. εκτός Κυριακής. 

Αρχικά το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Μ̟ίγκας Στέφανος έκανε  ̟ρόταση  

για ωράριο  7:00 ̟.µ. – 21:00 µ.µ. εκτός Κυριακής. 

Έ̟ειτα το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Καραφουλίδης Ανέστης ̟ρότεινε το 

ωράριο 7:00 ̟.µ. – 21:00 µ.µ. εκτός Κυριακής. 

Τέλος το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Νικολιάς Σάββας ̟ρότεινε το ωράριο 

8:00 ̟.µ. – 20:00 µ.µ. εκτός Κυριακής. 

• Εισηγείται οµόφωνα την ε̟ικοιρο̟οίηση ̟ρογενέστερης α̟όφασης 

∆.Σ. για δηµιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης και την το̟οθέτηση 

̟ινακίδων : 

-     1 θέση φορτοεκφόρτωσης στην γωνία ε̟ί της συµβολής των οδών Ι. 

Χρηστίδη µε 25ης Μαρτίου (Μ̟ροστά α̟ό τρά̟εζα Eurobank)  

- 1 θέση φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της οδού 25ης Μαρτίου 59 (Κατάστηµα 

«Αρα̟ογλίδη») 
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- 1 θέση φορτοεκφόρτωσης µ̟ροστά στη συµβολή των οδών 25ης 

Μαρτίου µε Παύλου Μελά. 

• Μετά την ̟ρόταση του µέλους κου Σάββα Νικολιά ότι θα ̟ρέ̟ει η 

αρµόδια υ̟ηρεσία δόµησης του δήµου να γνωµοδοτήσει για την 

νοµιµότητα των κατασκευών ε̟ί των ̟εζοδροµίων (στέγαστρα 

στάσεων λεωφορείων) και σε ενδεχόµενη θετική α̟άντηση κατά 

̟λειοψηφία εισηγείται την α̟οδοχή το̟οθέτησης σκέ̟αστρων 

στάσεων λεωφορείων : 

α) Ε̟ί του ανατολικού ̟εζοδροµίου της οδού 25ης Μαρτίου µ̟ροστά 

α̟ό τον χώρο ̟ρασίνου του Ο.Τ. 3α. (µετά το κατάστηµα Nissan 

Καζαντζίδη) για εξυ̟ηρέτηση του ε̟ιβατικού κοινού των ΚΤΕΛ και θα 

̟ρέ̟ει να εκ̟ονηθεί σχετική µελέτη. 

β) Μετακίνηση του κουβούκλιου στην οδό Γράµµου (Τεχνικές Σχολές) 

να ̟άει α̟έναντι. 

Τέλος η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟όρριψη το̟οθέτησης 

σκέ̟αστρου στάσεως λεωφορείων στην οδό Μονής Γουµεράς για το 

Μ̟οδοσάκειο νοσοκοµείο διότι ο κοινόχρηστος χώρος (̟εζοδρόµιο) 

είναι ανε̟αρκής και το ε̟ιβατικό κοινό και είναι ασφαλέστερο να 

εξυ̟ηρετείται α̟ό την στάση ε̟ί της οδού 25ης Μαρτίου 90 µ̟ροστά 

α̟ό το υδραγωγείο της ̟όλης. 

Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 

Ασ̟ράγκαθος : Εγώ δεν θα ψηφίσω την ̟ρόταση για τον α̟οχαρακτηρισµό 

θέσεων Ρ40 ̟λήν οχηµάτων τροφοδοσίας στην οδ’ο Βας. Σοφίας – ∆ιαδόχου 

Παύλου ( εµ̟ροσθεν ΜΙΚΕΛ) 

Ζαραφίδης : Προτείνω να µην µ̟ουν κωλονάκια στην οδό 25η Μαρτίου  

Μ̟ίγγας : Ζητάω να αναβληθεί το θέµα  της οδού 25ης Μαρτίου  να εξετασθεί 

̟όσες θέσεις ̟άρκιν έχουµε, ̟όσες θέσεις φορτοεκφόρτωσης και να ξανατεθεί 

στην ε̟ιτρο̟ή για λήψη σχετικής α̟όφασης. 

 

Αριθµ. α̟όφ. 52/2018 
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Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου 

 

 
                              Αριθµ. Α̟όφ.  52/2018 
   
 

Το ∆.Σ.   αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω 
 

 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
 

 Εγκρίνει το υ̟’αριθ  1/ 13-02-2018  ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας , ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης ̟λην των θεµάτων 
̟ου ά̟τονται στην οδό 25ης Μαρτίου ̟ου α̟οσύρονται  και θα 
ε̟ανεξετασθούν  α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αφού εξετασθούν οι θέσεις 
̟άρκιν , οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης κ.λ.̟. και στη συνέχεια θα 
ξανατεθεί υ̟όψη του συµβουλίου για έγκριση. 
 

Ο ∆Σ Ιωάννης Ασ̟ράγκαθος δεν ψήφησε την κατάργηση της Ρ40 ̟λήν 

οχηµάτων τροφοδοσίας στην οδό  Βας. Σοφίας – ∆ιαδόχου Παύλου ( 

έµ̟ροσθεν ΜΙΚΕΛ) 

 

           Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   52 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                               Τα Μέλη 
                   Αριστερίδης Ιωάννης     
 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Καραφουλίδης Ανέστης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
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 8.  Βύρλιος Μάρκος 

 9.  Κάλφας Γεώργιος 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος  

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        12.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 13.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 14.  Κύρκα Μαρία   

 15.  Παπαοικονόµου Παντελής    

 16.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 17.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

     18.  Μπίγγας Στέφανος 

 19.  Ασπράγκαθος Ιωάννης  

             Πτολεµαΐδα 20.  Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          21.  Καραϊσκος Γεώργιος 

             Συµβουλίου  22.  Μίχος Κωνσταντίνος 

 23.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 24.  Απαζίδου Σοφία 

 Παντελής Πα̟αοικονόµου           25.  Χόλµπα Αντωνία 
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