
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Α̟όφ.  312/ 2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   1-11-2018    ηµέρα  Πέµ̟τη      και  
ώρα  6 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  22699/26-10-2018   ̟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 4ΟΥ ̟ρακτικού Ε̟ιτρο̟ής Κυκλοφορίας Αστικού 
∆ικτυού Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κοκκινίδης Γεώργιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 8 Μίχος Κωνσταντίνος         
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Χαιτίδης Γεώργιος 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
11 Αριστερίδης Ιωάννης 11 Βρυζίδου Παρασκευή 
12 Κύρκα Μαρία   
13 Παπαοικονόµου Παντελής   

    14 Μπίγγας Στέφανος   
    15 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής       

16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Τσολακίδης Ισαάκ 
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18 Καραίσκος Γεώργιος       
19  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   
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  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 . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ  α̟οχωρεί  η   ∆Σ  Ιωάννα Ανδρονικίδου. 
………………………………………………………………………… 
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. 4ο/2018  ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης 
κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Εορδαίας,  συνήλθε την  3 Οκτωβρίου ηµέρα της εβδοµάδος 
Τετάρτη 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:  
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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 
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 

 
Η σηµερινή ηµεροµηνία ορίστηκε σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµό 
20570/01-10-2018 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ. 
Γιώργου Χαιτίδη. 
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 
 
1. Χαιτίδης Γιώργος 
2. Τάσιο Σ̟υρίδων 
3. Σάββας Νικολιάς 
4. Κιορ̟έ Ευαγγελία 
5. Μ̟ίγγας Στέφανος 

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού  
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
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 : 

 
1) Το υ̟΄ αριθµ. 6964/19.03.2018 αίτηµα της ∆ηµοτικής 

Συµβούλου κ. Αντωνίας Χόλµ̟α σχετικά µε την κυκλοφοριακή 

συµφόρηση µ̟ροστά στον βρεφονη̟ιακό σταθµό Πτολεµαΐδας.  

2) Το υ̟΄ αριθµ. 7031/20.03.2018 αίτηµα του κ. Ιωάννη 

Πα̟αδό̟ουλου σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης 

ΑµεΑ στην οδό Οµήρου 5. 

3) Το υ̟΄ αριθµ. 8504/10.04.2018 έγγραφο του Μηχανικού της Τ.Υ. 

του ∆ήµου µας και µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Σάββα Νικολιά 

σχετικά µε διάφορά θέµατα – ̟ροτάσεις ̟ρος την ε̟ιτρο̟ή. 

ΑΔΑ: Ψ726ΩΡ6-ΦΥΚ



4) Το υ̟΄ αριθµ. 9709/27.04.2018 έγγραφο του Γ.Γ. Υ̟οδοµών & 

Μεταφορών σχετικά µε κοινο̟οίηση α̟οσ̟άσµατος ν. 

4530/2018 (Α΄ 59). 

5) Το υ̟΄ αριθµ. 9604/27.04.2018 αίτηµα του Σού̟ερ Μάρκετ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΕΠΕ σχετικά µε χορήγηση χώρου 

φορτοεκφόρτωσης στην οδό Βασ. Σοφίας 29. 

6) Το υ̟΄ αριθµ. 10041/04.05.2018 αίτηµα του κ. Νικολάου 

Σια̟ανίδη σχετικά µε θέση φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της 25ης 

Μαρτίου 126 στην Πτολεµαΐδα. 

7) Το υ̟΄ αριθµ.10269/08.05.2018 αίτηµα του κ. Χρήστου 

Πα̟αδάκη σχετικά µε αίτηµα για ̟ινακίδα στη συµβολή της 

οδού Μικράς Ασίας µε την Μακεδονοµάχων. 

8) Το υ̟΄ αριθµ. 10900/16.05.2018 αίτηµα της Προϊσταµένης του 

15ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας σχετικά µε λήψη µέτρων σε 

ε̟ικίνδυνη διασταύρωσης Καυκάσου και Αγίου Τρύφωνος. 

9) Το υ̟΄ αριθµ. 11162/17.05.2018 αίτηµα της κ. Αγά̟ης 

Βασιλιάδου σχετικά µε σηµατοδότηση δρόµου ̟ρίν της είσοδο 

της Τ.Κ. Ασβεστό̟ετρας του ∆ήµου µας. 

10) Το υ̟΄ αριθµ. 14036/27.06.2018 αίτηµα του κ. Χρήστου 

Ανδρονικίδη σχετικά µε την το̟οθέτηση ̟ινακίδων και 

σαµαράκια στην οδό Περγάµου. 

11) Το υ̟΄ αριθµ. 14045/27.06.2018 έγγραφο της ∆ΕΤΗΠ σχετικά 

µε ̟ρόσθετα µέτρα κυκλοφοριακής ρύθµισης στην 

διασταύρωση (6ου ∆ηµοτικού Σχολείου) των οδών ∆ηµοκρατίας 

και Ανωνύµου λόγω ̟αραβιάσεων των ̟ινακίδων 

κυκλοφοριακής ρύθµισης.  
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12) Το αίτηµα του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υ̟ηρεσιών κ. Φώτη 

Ιορδανίδη σχετικά µε την το̟οθέτηση ̟ινακίδων στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου (Περιφερειακή οδός) στο ύψος του Χονδροµατίδη για 

την διέλευση των µαθητών. 

13) Το υ̟΄ αριθµ. 14487/04.07.2018 αίτηµα του ∆.Σ. κ. 

Χρύσανθου Ταΐρίδη σχετικά µε την µονοδρόµηση της 

κυκλοφορία οχηµάτων µε κατεύθυνση α̟ό Βασ. Κωνσταντίνου 

̟ρος Κ. Φούφα ό̟ως χαρακτηρίζεται στην κυκλοφοριακή 

µελέτη του ∆ήµου Εορδαίας. 

14) Το υ̟΄ αριθµ. 15407/18.07.2018 αίτηµα της κ. Βασούλας 

Ματσούλια σχετικά µε το̟οθέτηση stand για ̟οδήλατα ε̟ί της 

οδού Μ. Ιωακείµ 1 & 25ης Μαρτίου 16 στην είσοδο 

φροντιστηρίου. 

15) Το υ̟΄ αριθµ. 15845/24.07.2018 αίτηµα του κ. Παύλου 

Σολασίδη σχετικά µε το̟οθέτηση δύο καθρεφτών στις 

διασταυρώσεις των δρόµων της Τ.Κ. Αναράχης µε τον 

̟εριφερειακό δρόµο ∆υτ. Μακεδονίας. 

16) Το υ̟΄ αριθµ. 15829/24.07.2018 αίτηµα της κ. Σταυρούλας 

Βολτσίδου σχετικά µε διαµόρφωση ̟εζοδροµίου έµ̟ροσθεν 

καταστήµατος µου στην οδό Ι. Χρηστίδη 1. 

17) Το υ̟΄ αριθµ. 16096/30.07.2018 αίτηµα του κ. Νικολάου 

Τάγκα σχετικά µε ̟αραχώρηση χώρου στάθµευσης ΑµεΑ ε̟ί 

της οδού Πάροδος Γαλιάνης 2. 

18) Το υ̟΄ αριθµ. 16540/06.08.2018  έγγραφο του Γ.Γ. του 

Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών και Μεταφορών σχετικά µε την ̟αροχή 

διευκρινήσεων ε̟ί του άρθρου 17 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). 
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19) Το υ̟΄ αριθµ. 16915/13.08.2018 έγγραφο της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετικά µε τις ̟εριοδικές 

̟εζοδροµήσεις. 

20) Το υ̟΄ αριθµ. 18312/03.09.2018 αίτηµα του κ. Θεµιστοκλή 

Ιωαννίδη σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης ε̟ί 

της οδού Κα̟ετάν Φούφα – Μακεδονοµάχων γωνία. 

21) Το υ̟΄ αριθµ. 19151/13.09.2018 αίτηµα του ΕΛΤΑ σχετικά µε 

̟αραχώρηση θέσης στάθµευσης µ̟ροστά στο κατάστηµα 

Πτολεµαΐδας. 

22) Το υ̟΄ αριθµ. 20568/01.10.2018 αίτηµα του κ. Θεόδωρου 

Τζιούµαρη σχετικά µε την ̟αραχώρηση µία θέσης στάθµευσης 

ε̟ί της οδού Θεµ.  Σοφούλη. 

 
Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε 
θέµα ̟ου αναγράφεται στο ανωτέρω έγγραφο ανεξάρτητα, η 
ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής: 
 
1) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα σχετικά µε το αίτηµα της 

∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Αντωνίας Χόλµ̟α την το̟οθέτηση 

̟ινακίδων σήµανσης Ρ-40 κεντρικά µ̟ροστά α̟ό την είσοδο του 

βρεφονη̟ιακού σταθµού Πτολεµαΐδας και για µήκος έξι µέτρων 

(τρία µέτρα εκατέρωθεν της εισόδου).   

2) Μετά α̟ό εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Εορδαίας α̟οφάσισε µε την υ̟’ αριθµό 52/2018 α̟όφαση σχετικά. 

Το εν λόγω θέµα και στις δύο ̟ερι̟τώσεις αφορά την ίδια 

ενδιαφερόµενη µε διαφορετικό αιτούντα. 
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3) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του κατωτέρων 

̟ροτάσεων του Μηχανικού της Τ.Υ. του ∆ήµου µας και µέλος της 

ε̟ιτρο̟ής κ. Σάββα Νικολιά : 

α) Την ε̟ανενεργο̟οίηση της ελεγχόµενης στάθµευσης στο 

ευρύτερο κέντρο της ̟όλης. 

β) Να συνταχθεί έγγραφο α̟ό τον Πρόεδρο της ε̟ιτρο̟ής ̟ρος 

όλους του ̟οδηλατικούς καθώς ε̟ίσης και τους 

µοτοσικλετιστικούς συλλόγους της ̟όλης να ̟ροτείνουν χώρους 

στάθµευσης ̟ροκειµένου να συζητηθούν στην ε̟ιτρο̟ή και να 

συµ̟εριληφθούν στην νέα κυκλοφοριακή µελέτη. 

γ) Να συµ̟εριληφθεί στην µελέτη κυκλοφοριακού η το̟οθέτηση 

αναλαµ̟όντων σηµατοδοτών ενός ̟εδίου για διαβάσεις ̟εζών µε 

ιδιαιτερότητες. 

4) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ενηµερώνει ότι δεν ά̟τεται των 

αρµοδιοτήτων της, το έγγραφο του Γ.Γ. Υ̟οδοµών & Μεταφορών 

σχετικά µε κοινο̟οίηση α̟οσ̟άσµατος  ν. 4530/2018 (Α΄ 59). 

5) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του Σού̟ερ Μάρκετ ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΕΠΕ σχετικά µε χορήγηση 

χώρου φορτοεκφόρτωσης στην οδό Βασ. Σοφίας 29 για µήκος 7,00 

µ.. 

6) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟ορρί̟τει το αίτηµα του κ. Νικολάου 

Σια̟ανίδη. Οι θέσεις στο τµήµα της οδού 25ης Μαρτίου α̟ό τη 

συµβολή της µε την οδό Γονατά έως τη συµβολή της µε την οδό 

Καραζάνου θα αναθεωρηθούν στο εγγύς µέλλον ̟ροκειµένου να 

υλο̟οιηθεί οµαλά ̟αλαιότερη α̟όφαση για το̟οθέτηση στο 

κέντρο του εν λόγω τµήµατος οδού ̟λαστικών εύκαµ̟των 

ε̟αναφερόµενων κώνων. 
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7) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα του κ. 

Χρήστου Πα̟αδάκη διότι η σήµανση είναι ε̟αρκής και 

ευδιάκριτη. 

8) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

της Προϊσταµένης του 15ου Νη̟ιαγωγείου Πτολεµαΐδας σχετικά µε 

̟εραιτέρω το̟οθέτηση καθρέ̟τη στην εν λόγω διασταύρωση των 

οδών Καυκάσου µε Αγίου Τρύφωνος. 

9) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ότι είναι αναρµόδια του 

αιτήµατος της κ. Αγά̟ης Βασιλιάδου και ̟ροτείνει την διαβίβαση 

αυτού στον αρµόδιο φορέα. 

10) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα 

του κ. Χρήστου Ανδρονικίδη διότι η σήµανση είναι ε̟αρκής και 

ευδιάκριτη. Ε̟ίσης α̟ορρί̟τει το αίτηµα σχετικά µε τα 

σαµαράκια καθώς το ισχύον νοµοθετικό ̟λαίσιο δεν ̟ροβλέ̟ει σε 

αυτήν την ̟ερί̟τωση τέτοιου είδους ε̟έµβαση. 

11) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα της 

∆ΕΤΗΠ διότι η σήµανση είναι ε̟αρκής και ευδιάκριτη. 

12) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να συνταχθεί έγγραφο α̟ό 

τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών κ. Φώτη Ιορδανίδη ̟ρος 

την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ∆.Μ. σχετικά µε εξασφάλιση 

της διέλευσης µαθητών (φωτεινή σηµατοδότηση, σήµανση 

οριζόντια ή κατακόρυφη, διαγράµµιση διάβασης κ.λ.̟.) ε̟ί της 

οδού Ελ. Βενιζέλου στη συµβολή της µε την οδό Κεφαλίδη α̟ό την 

ο̟οία διέρχονται α̟ό και ̟ρος τον οικισµό Καρδιάς. 

13)  Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει το αίτηµα του ∆.Σ. κ. 

Χρύσανθου Ταΐρίδη να ληφθεί υ̟όψη στην υ̟ό σύνταξη νέα 

κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου Εορδαίας. 
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14) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να αναβληθεί το αίτηµα της 

κ. Βασούλας Ματσούλια ̟ροκειµένου να ̟ροσκοµίσει σχέδιο υ̟ό 

κλίµακα στο ο̟οίο να διαφαίνεται η θέση, οι α̟οστάσεις και τα 

ενα̟οµείναντα ̟λάτη ̟εζοδροµίου σχετικά µε τον ̟οδηλατοστάτη 

και να α̟οφασιστεί σχετικά. 

15) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του κ. Παύλου Σολασίδη λόγω της µεγάλης ε̟ικινδυνότητας. 

16) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα της 

κ. Σταυρούλας Βολτσίδου. 

17) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του κ. Νικολάου Τάγκα σχετικά µε ̟αραχώρηση χώρου 

στάθµευσης ΑµεΑ ε̟ί της οδού Πάροδος Γαλιάνης 2. 

18) Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι δεν ά̟τεται των αρµοδιοτήτων 

της, το έγγραφο του Γ.Γ. του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών και 

Μεταφορών σχετικά µε την ̟αροχή διευκρινήσεων ε̟ί του άρθρου 

17 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). 

19) Η ε̟ιτρο̟ή έλαβε γνώση του υ̟΄ αριθµ. 16915/13.08.2018 

έγγραφου της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετικά µε τις 

̟εριοδικές ̟εζοδροµήσεις. 

20) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του κ. Θεµιστοκλή Ιωαννίδη σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης 

φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της οδού Κα̟ετάν Φούφα 30 (έµ̟ροσθεν 

καταστήµατος Μ̟αλαµ̟ανίδη) για να εξυ̟ηρετούνται όλα τα 

κοντινά καταστήµατα. 

21) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

των ΕΛΤΑ σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
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α̟έναντι α̟ό το κατάστηµα  Ι. Χρηστίδη 7 ̟ίσω α̟ό την 

υ̟άρχουσα ανα̟ηρική.  

22) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος 

του κ. Θεόδωρου Τζιούµαρη για ̟αραχώρηση µία θέσης 

στάθµευσης ̟οδηλάτων ε̟ί της οδού Θεµ. Σοφούλη σύµφωνα µε 

το συνηµµένο σχέδιο υ̟ό κλίµακα στο ο̟οίο να διαφαίνεται η 

θέση, οι α̟οστάσεις και τα ενα̟οµείναντα ̟λάτη ̟εζοδροµίου. 

Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 

σχετικά. 

Αριθµ. α̟όφ. 312/2018 

 

Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υ̟όψη του την 

εισήγηση του Αντιδηµάρχου 

 

 
                              Αριθµ. Α̟όφ.  312/2018 
   
 

Το ∆.Σ.   αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω 
 

 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
 

 Εγκρίνει το υ̟’αριθ  4/2018  ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής 
κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας , ό̟ως αναλυτικά 
αναγράφεται στο εισηγητικό  της α̟όφασης  
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.    312/2018 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                 Τα Μέλη 
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                   Αριστερίδης Ιωάννης     
 

 1.   Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.   Καίδης Απόστολος 

 3.   Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.   Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.   Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6.   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 7    Βύρλιος Μάρκος 

 8.   Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9.   Κύρκα Μαρία 

 10 .  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     11. Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 13.  Παπαοικονόµου Παντελής 

 14 . Μπίγγας Στέφανος 

 15.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής       

 16   Τσολακίδης Ισαάκ 

               Πτολεµαΐδα 17.  Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού       18.  Καραίσκος Γεώργιος       

              Συµβουλίου      19.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης         

 20.   Απαζίδου Σοφία 

 21.   Ανδρονικίδου Ιωάννα       

 Παντελής Πα̟αοικονόµου           22.   Χολµπα Αντωνία 
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