
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ        Αριθµ. Απόφ. 314/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα  20-12-2019  ηµέρα  Παρασκευή  και  ώρα  17:00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  την  υπ. 
αριθµ.  26451/16-12-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση τροποποίησης του  Κανονισµού χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
του ∆ήµου Εορδαίας . 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ        
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 

 
1. Μωυσιάδης Στυλιανός  
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26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης ∆ηµήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλµπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συµβουλίου Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, Φούφα , ,Άγιος 
Χριστόφορος,  Γαλάτειας, Φούφα, Εµπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. Κάλφα 
Παναγιώτη ο οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης 
που όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί έθεσε υπόψη 
του σώµατος την 2/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που αφορά 
την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης 
σχετικά µε  την  «Τροποποίησης  Κανονισµού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων»      
 για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1β του Ν. 3852/10  και 
συγκεκριµένα αναφέρει : 
Με την  υπ.αριθµ. 130/2015 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Εορδαίας  ενέκρινε τον κανονισµό  Κοινοχρήστων  Χώρων.  Ζητείτε   η 
τροποποίηση ως  προς  την  παρ. 10  του  άρθρου 4 του Κανονισµού 
Κοινοχρήστων χώρων µε προσθήκη της παρακάτω παραγράφου λαµβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές προδιαγραφές που παραθέτονται από την ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος: 

• Ανεµοφράκτες (προστατευτικά πετάσµατα) 
Επιτρέπονται µόνο σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και σύµφωνα µε τα εξής: 

Είναι κινητοί, τοποθετούνται προαιρετικά ,περιµετρικά και εντός του 
κοινόχρηστου χώρου κατάληψης. Θα έχουν ύψος έως 1.80µ και πλευρικό µήκος 
έως 1,20µ. (διαστάσεις ενός τεµαχίου) µε στοιχεία διαφανούς άθραυστου 
υλικού. 

Εφόσον οι ανεµοφράκτες έχουν µήκος µεγαλύτερο των 5 µέτρων θα πρέπει να 
διακόπτονται µε κενό 1 µέτρου.  

Ο χρωµατισµός τους θα είναι ανάλογος µε αυτά που ισχύουν σε πλατείες και 
πεζοδρόµους. 
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Θα µπορούν  να τοποθετούνται σε πεζοδροµία µε πλάτος τουλάχιστον 4 
µέτρα. 

Απαγορεύεται η συνένωση ανεµοφρακτών µε άλλες κατασκευές (νάιλον, τέντες 
κλπ) µε σκοπό τη δηµιουργία περίκλειστου χώρου.  

Από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ορίζονται τα ακόλουθα : 

 

• Οι ζαρντινιέρες και τα διαχωριστικά (windscreens) ως στοιχείο του 

αστικού εξοπλισµού των καταστηµάτων συντελούν στον εξωραϊσµό και 

στην αισθητική βελτίωση των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Η τοποθέτησή τους δεν πρέπει να υποβαθµίζει την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων και να τους στερεί ζωτικό χώρο, ούτε να 

αλλοιώνει την εικόνα της πόλης µε αυθαίρετες κατασκευές και 

καταλήψεις, αλλά να εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργικότητα των 

κοινόχρηστων χώρων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται τα 

περιβαλλοντικά στοιχεία και να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα στοιχεία της 

πόλης, ώστε να διασφαλίζεται:  

1. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

επισκεπτών της πόλης,  

2. Η αισθητική βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των 

κοινοχρήστων χώρων,  

3. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους 

κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ),  

4. Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, προτείνεται ο καθορισµός 

των προδιαγραφών των ζαρντινιερών και των διαχωριστικών (windscreens), 

που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας 

Πτολεµαΐδας καθώς και των απαραίτητων προϋποθέσεων λειτουργικότητας 

που πρέπει να υφίστανται σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο, ως εξής:  
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Τεχνικές προδιαγραφές  ζαρντινιερών 

Οι ζαρντινιέρες να έχουν σχήµα παραλληλόγραµµο, διαστάσεων : 

µήκος έως 1,00 µ., ύψος έως 0,40 µ. και πλάτος έως 0,30 µ., µε 

στρογγυλεµένες και όχι αιχµηρές ακµές. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

επιγραφών ή διαφηµίσεων επί των ζαρντινιερών. Επιπλέον, να είναι 

κατασκευασµένες από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά, 

-  από τσιµέντο, ή  

- από επεξεργασµένο ξύλο χρώµατος φυσικού ή οποιοδήποτε άλλο 

καλαίσθητο υλικό τύπου Fiberstone κλπ., χρώµατος άσπρου ή γκρι ή 

εσπρέσσο, ή  

- από µάρµαρο χρώµατος λευκού, ή  

- από φυσική πέτρα, ή  

- από αλουµινίου λαµαρίνα που να βάφεται στο χρώµα του σκελετού των 

διαχωριστικών. 

Συνηµµένα, ενδεικτικές φωτογραφίες των ζαρτινιερών. 

Η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισµού θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τη 

συνολική αισθητική και λειτουργική οργάνωση του χώρου, κατόπιν 

σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, (∆/νση 

Περιβάλλοντος -  Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής).   

Αποκλείονται εντελώς οι αµιαντοτσιµεντένιες, οι σιδερένιες, οι 

τσιµεντένιοι σωλήνες αποχέτευσης, οι υδατοδεξαµενές (ντεπόζιτα, µεταλλικά 

βαρέλια) και η κάθε είδους κατασκευή από ευτελή πλαστικά και επικίνδυνα 

υλικά, ώστε να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά.  

Με ευθύνη και δαπάνη των ιδιωτών – ενδιαφεροµένων οι ζαρντινιέρες 

θα φυτεύονται µε φυτά ή θάµνους, αφού προηγηθεί τοποθέτηση κεραµιδιού 

στο εσωτερικό τους µε την κυρτή επιφάνεια προς επάνω σε κάθε οπή της 

ζαρντινιέρας και πλήρωση µε χώµα, άµµο και κοπριά σε αναλογία 2 : 1 : 1, 
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αντίστοιχα. Θα ποτίζονται τακτικά όταν χρειάζεται, θα καθαρίζονται και θα 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η φροντίδα των φυτών και η συντήρηση 

ή αντικατάσταση των ζαρντινιερών σε περίπτωση φθοράς αποτελούν 

υποχρέωση του καταστήµατος ή του ιδιοκτήτη.  

Οι ζαρντινιέρες κάθε καταστήµατος να είναι οµοιόµορφες ως προς τα 

υλικά και τον τρόπο κατασκευής.  Το συνολικό ύψος (φυτού – ζαρντινιέρας) 

από την επιφάνεια του πεζοδροµίου (πλακόστρωτο ή άλλο υλικό 

επίστρωσης) δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1,20µ συµπεριλαµβανοµένης της 

επικαθήµενης ζαρντινιέρας και των φυτών ή θάµνων που θα είναι επιλογής 

των αιτούντων (ετήσια ή πολυετή φυτά). Τεχνητά φυτά δεν επιτρέπονται.  

Οι ζαρντινιέρες τοποθετούνται επί του δαπέδου του κοινοχρήστου χώρου, 

χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε αλλοίωση ή φθορά του. Μετά την 

προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση των, δεν µπορεί να παραµένουν ή να 

εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση 

που προκλήθηκε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει τον υπεύθυνο 

λειτουργίας του καταστήµατος ή τον ιδιοκτήτη αυτού.  

Προϋποθέσεις λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται: 

Οι ζαρντινιέρες επιτρέπονται ως µεµονωµένα διακοσµητικά στοιχεία 

στον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο, που συµβάλλουν στην αύξηση της φυτικής 

κάλυψης στην πόλη. ∆εν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές 

σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης.  Η χωροθέτηση 

των ζαρντινιερών στον κοινόχρηστο χώρο, για κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, γίνεται εντός του εγκεκριµένου, από το αρµόδιο τµήµα του 

∆ήµου, χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. Οι ζαρντινιέρες δεν 

επιτρέπεται να µετατρέπονται και να χρησιµοποιούνται ως χρηστικά 

αντικείµενα εξυπηρέτησης όρθιων, περαστικών κλπ., µε αποτέλεσµα την 

επέκταση του ωφέλιµου χώρου του καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται αυθαίρετη η χρήση του 
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κοινόχρηστου χώρου και εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η 

ισχύουσα νοµοθεσία (αποµάκρυνση αντικειµένων, επιβολή τέλους, ανάκληση 

άδειας). Η διάταξη των ζαρντινιέρων, επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου 

χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την 

απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Γενικά απαγορεύεται η τοποθέτηση 

ζαρντινιερών κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Να λαµβάνεται 

µέριµνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στις εισόδους των 

οικοδοµών και διαφυγή των, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

∆ιαχωριστικά – ανεµοθραυστες – υαλοπετάσµατα 

Τα διαχωριστικά σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία όπως είναι οι 

οµπρέλες και οι φυτεµένες ζαρντινιέρες, δίνουν µια ξεχωριστή αισθητική στο 

χώρο, ενώ παράλληλα προστατεύουν από αέρα, ήλιο και βροχή, µε 

αποτέλεσµα την άνεση και πολυτέλεια που µας προσφέρει τόσο το ξύλο όσο 

και ευγενές µέταλλο (αλουµίνιο) και το κρύσταλλο. Σε όλες τις χώρες τις 

Ευρώπης χρησιµοποιούνται αντιανέµια και διαχωριστικά σε εστιατόρια, 

καφέ.  

Προδιαγραφές ∆ιαχωριστικών (windscreens):  
 
Αλουµίνιο 
∆ιαστάσεις στοιχείων (∆ιαχωριστικών)  
Τα διαχωριστικά κατασκευάζονται σε τυποποιηµένες διαστάσεις σε πλάτος 

100cm - 200cm. Το συνολικό ύψος ζαρντινέρας και διαχωριστικού δεν ξεπερνά 

τα 180cm από το έδαφος. Υπάρχει διαχωριστικό µέταλλο (τραβέρσα) σε 0,80 

έως 1,00µ για την καλύτερη στήριξη του διαχωριστικού. Η θέση τους καθορίζεται 

από την επιφάνεια που καταλαµβάνουν τα τραπεζοκαθίσµατα των 

καταστηµάτων στον κοινόχρηστο χώρο ( πλατείες, πεζόδροµοι ) και είναι 

τοποθετηµένα στις τέσσερεις άκρες του χώρου κατάληψης τραπεζοκαθιµάτων, 

σε Γ διάταξη. Αυτή η τοποθέτηση προσφέρει και καλύτερη στήριξη των 
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διαχωριστικών και οριοθετεί την περιοχή των καταστηµάτων στους 

κοινόχρηστους χώρους.  

Σκελετός / Κρύσταλλα  / Λάστιχα Στήριξης Κρυστάλλων/Βαφή 
 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από ειδικό κράµα αλουµινίου, όπου οι συνδέσεις 

γίνονται από εξαρτήµατα NYLON και βίδες INOX. Η βαφή του σκελετού 

προτείνεται να είναι ηλεκτροστατική µε πολυεστερική «πούδρα» σε χρώµατα 

πράσινου κυπαρίσσι, γκρι, µαύρου, αποχρώσεις ξύλου (καρυδιά, καστανιά, 

δρυς, όρεγκον κ.λ.π.). Τα κρύσταλλα του επάνω τµήµατος να είναι σε φόρµα 

ηµικυκλίου, ασφαλείας (SECURITE) 5mm. Στο κάτω τµήµα τοποθετείται 

κρύσταλλο ασφαλείας (SECURITE) 5mm µέχρι τη ζαρντινιέρα. Τα λάστιχα είναι 

από προφίλ σε σχήµα Π, από ελαστοµερές υλικό το οποίο δεν παγώνει 

(κρυσταλλώνει) στις καιρικές συνθήκες.   

Στήριξη ∆ιαχωριστικών  
 
Οι συνδέσεις των διαχωριστικών µεταξύ τους γίνονται από ειδικά προφίλ 

αλουµινίου σε δύο σηµεία του στοιχείου. Η στήριξη των διαχωριστικών 

επιτρέπεται µόνο επί της ζαρντινιέρας και όχι επί του εδάφους και γίνεται µε 

ανοξείδωτα µπουλόνια ή µε οποιαδήποτε ισχυρή συναρµογή µεταξύ των δύο 

στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί ο διαχωρισµός τους.  

Ξύλο 
∆ιαστάσεις στοιχείων (∆ιαχωριστικών)  

 
Τα διαχωριστικά κατασκευάζονται σε τυποποιηµένες διαστάσεις σε πλάτος 

100cm - 200cm. Το συνολικό ύψος ζαρντινέρας και διαχωριστικού δεν ξεπερνά 

τα 180cm από το έδαφος. 

Κατασκευασµένα από ξύλο π.χ. πάχους 5×5 cm και υποδοχή έτοιµη για τζάµι 

triplex. Η θέση τους καθορίζεται από την επιφάνεια που καταλαµβάνουν τα 

τραπεζοκαθίσµατα των καταστηµάτων στον κοινόχρηστο χώρο ( πλατείες , 

πεζόδροµοι ) και είναι τοποθετηµένα στις τέσσερεις άκρες του χώρου 

κατάληψης τραπεζοκαθιµάτων, σε Γ διάταξη. Αυτή η τοποθέτηση προσφέρει και 
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καλύτερη στήριξη των διαχωριστικών και οριοθετεί την περιοχή των 

καταστηµάτων στους κοινόχρηστους χώρους.  

Σκελετός / Κρύσταλλα /Βαφή  
 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από εµποτισµένο σκληρό ξύλο εξωτερικής χρήσης 

όπως η δρυς, η ακακία, η καστανιά και διάφορα εξωτικά ξύλα (τικ, µαόνι, 

µεράντι κ.λ.π.) 

 Η βαφή του σκελετού γίνεται µε εµποτισµό και µε επικάλυψη βερνικιού υψηλού 

βαθµού προστασίας από την βροχή, τον ήλιο, τον αέρα και τους µύκητες. 

Το χρώµα προτείνεται να είναι σε χρώµατα πράσινου κυπαρίσσι, αποχρώσεις 

ξύλου (καρυδιά, καστανιά, δρυς, όρεγκον κ.λ.π.).  

Τα κρύσταλλα να είναι ασφαλείας (SECURITE)  5mm µέχρι τη ζαρντινιέρα.  

                                            Στήριξη ∆ιαχωριστικών  
 
Οι συνδέσεις των διαχωριστικών µεταξύ τους γίνονται από ειδικά προφίλ µε 

αλουµίνιο ή ανοξείδωτο ή σιδερένιο µε ειδική επεξεργασία (επινικέλωση, θερµό 

γαλβάνισµα) σε δύο σηµεία του στοιχείου. Η στήριξη των διαχωριστικών 

επιτρέπεται µόνο επί της ζαρντινιέρας και όχι επί του εδάφους και γίνεται µε 

ανοξείδωτα µπουλόνια ή µε οποιαδήποτε ισχυρή συναρµογή µεταξύ των δύο 

στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί ο διαχωρισµός τους.  

Ο στόχος αυτής της παρέµβασης είναι η αισθητική αναβάθµιση των 
υπαίθριων χώρων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και την δηµιουργία 
αίσθησης άνεσης σε όσο το δυνατόν περισσότερες ηλικιακές οµάδες των 
κατοίκων του ∆ήµου.  
Προϋποθέσεις λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται 
Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι καλαίσθητα σε πλήρη αρµονία µε το αστικό 

περιβάλλον της πόλης και να δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στην πλατεία της 

Πτολεµαΐδας. 

∆εν πρέπει να περιλαµβάνουν τα διαχωριστικά: 
Ανοιγόµενη πόρτα µεταξύ των διαχωριστικών αντιανεµικών χωρισµάτων. 

Ζαρντινιέρα από διαµορφωµένη σιδερένια ή γαλβανιζέ. 
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Λάστιχα ειδικού προφίλ που χρησιµοποιούνται για την στεγανοποίηση από τον 

αέρα του χώρου που περιβάλλεται από τα διαχωριστικά και τοποθετείται κυρίως 

στα ευθύγραµµα τµήµατα των διαχωριστικών µεταξύ των συνδέσεων της 

κατασκευής ούτως ώστε να µην δηµιουργείται φράγµα αέρος για τους 

καθηµένους. 

Ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infrared) τα οποία 

µπορούν να τοποθετηθούν στον σκελετό των διαχωριστικών και να 

χρησιµοποιηθούν σαν µέσω θέρµανσης του εξωτερικού χώρου που 

περιβάλλεται από τα διαχωριστικά αντιανεµικά χωρίσµατα.  

Επισηµαίνουµε  ότι κατά την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι 

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν δηλώσεις στατικής επάρκειας των 

διαιρούµενων κατασκευών (οµπρέλες, διαχωριστικά) 

 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                           Αριθµ.Αποφ. 314/2019 
 
 
Το ∆Σ µετά τις τοποθετήσεις των ∆Σ οι οποίες είναι καταγεγραµµένες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσας απόφασης και  αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, τις αναφερόµενες διατάξεις καθώς 
και την 2/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
 
                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Την  τροποποίηση  Κανονισµού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και 

συγκεκριµένα   την προσθήκη στην παρ. 10 του άρθρου 4  όλα όσα 
αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης αυτής καθώς και τις προδιαγραφές 
που θέτει η ∆/νση Περιβάλλοντος. 
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαϊδης, οι ∆Σ. Κοκκινίδης, 
Τερζοπούλου, Τραχανάς, Ταϊρίδης, Μίχος, Κωτσίδης, Μπίγγας,  ∆ίκας , Τσάγια 
ψήφισαν κατά της απόφασης. 
Η ∆.Σ. Σολαχίδου Βασιλική ψήφισε λευκό. 
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Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 314/2019 
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο   ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

    Πλακεντάς Παναγιώτης 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πτολεµαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλµπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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