
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  7/2021 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  26-4-2021  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα  18:00 μ..μ.  συνήλθε μετά  την  
υπ. αριθμ.  8575/22-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου   της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  κ. 
Νικολαΐδη  Ισαάκ,  με Τηλεδιάσκεψη   μέσω   e- presence.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 
, καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω θέματα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Γνωμοδότηση   της Κοινότητας  Πτολεμαΐδας σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης 
Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα. 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι  (06) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας Ζώρα Παρασκευή 

Χατζηευστρατίου Κυριάκος Σιδηρόπουλος Δημήτρης 

Ασβεστάς Δημήτρης  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  κήρυξη την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Νικολαΐδης  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι  

Ο Δήμος Εορδαίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα. 
Αντικείμενο της μελέτης, αποτελεί η συλλογή στοιχείων που αφορούν στα κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και στη στάθμευση, η επαναξιολόγηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και επεμβάσεων στο σύνολο της περιοχής σε καθορισμένους κόμβους και 
διασταυρώσεις και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την 
οργάνωση της στάθμευσης. Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων η μελέτη προβλέπεται να 
εκπονηθεί σε δύο Στάδια. 
Στην παρούσα φάση τίθεται σε ανοιχτή διαβούλευση το Στάδιο Α’ που περιλαμβάνει την 
αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, σε ότι αφορά τόσο την προσφορά σε 
υποδομές όσο και την ζήτηση για μετακινήσεις, καθώς και την παρουσίαση των δύο εναλλακτικών 
σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης.  
Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τα προτεινόμενα δύο εναλλακτικά σενάρια 
κυκλοφοριακής οργάνωσης, τα προτεινόμενα από αυτά επιμέρους μέτρα/ παρεμβάσεις και τις 
τυχών παρατηρήσεις μας. 
Η  απόφασή μας  θα ληφθεί  υπόψη έτσι ώστε να διαμορφωθεί το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής 
οργάνωσης που θα περιλαμβάνει οριστικές προτάσεις. 
 
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  7/2021 

Τα  μέλη της  Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  
   

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την  υιοθέτηση του σεναρίου της ήπιας συνύπαρξης με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που 
προτείνονται στη μελέτη. 
 Να προσαρμοστεί η Κυκλοφοριακή Μελέτη στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που 
εκπονείτε  από   τον  Δήμο  Εορδαίας.     
 
 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2021 

………………………………………………………………………………………………. 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ακριβές απόσπασμα 
                      Πτολεμαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεμαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαμπρόπουλος Ισαάκ 
2. Φαρμάκης Γεώργιος 
3. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
4. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
5. Ασβεστάς Δημήτρης 
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