
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Απόφ.  80 / 2021 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   23-7-2021     ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  3 µ.µ.   το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο   συνήλθε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετική η υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   
εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 15362/19-7-2021  πρόσκληση  του προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα  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 πρακτικών  επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας ( 3-6-21 $ 5-7-21 )  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
. Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Πτολεµαΐδας   παρευρέθηκε  στην Συνεδρίαση. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 1. Τερζοπούλου Αθηνά 

2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 2. Σίσσιος Μιχάλης  

3. Καϊδου Άννα 3. Μίχος Κωνσταντίνος 

4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 4. Τ αϊρίδης Χρύσανθος 

5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 5. ∆ίκας Ιωάννης 

6. Κεσκερίδης Χρήστος 6. Τσάγια Ειρήνη 

7. Αντωνιάδου Μαρία 7. Τραχανάς ∆ηµήτρης 

8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 8. Κωτσίδης Στεφανος 

9. Κάλφας Παναγιώτης 9. Μωυσιάδης Στυλιανός 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 10. Τουρτούρης Αθανάσιος 

11. Αντωνιάδης Κυριάκος 11. Παπαχρήστου Αναστάσιος 

12. Πράπα Αναστασία 12. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

13. Φουρκιώτης Νικόλαος  
14. Μπίγγας Στέφανος   
15. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
16. Μαυρίδου Μάρθα   
17. Σολαχίδου Βασιλική  
18. Καραβασίλης Ιωάννης  
19. Σπόντης ∆ηµήτριος  
20. Σεβαστού  Ζαφειρούλα  
21. Χόλµπα Αντωνία  
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Για το εν λόγω θέµα ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβίβασε  µε email σε όλους τους ∆Σ τα από 3 
Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2021 πρακτικά της επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας τα οποία 
έχουν ως εξής   
 
Ν. 1 Πρακτικό  
Την 3η Ιουνίου, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 09:30 π.µ. διεξήχθη δια ζώσης η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας, όπως ορίστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε τις υπ’ αριθµό 388/2014, 264/2017 και 234/2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας,  αποτελούµενη από 
τους: 

• Ορφανίδη ∆ηµήτριο 

•  Μπίγγα Στέφανο 

•  Τσακιρίδη Γεώργιο 

•  Νικολιά Σάββα 

• Τσεχελίδη ∆ηµήτριο 

•  Πύρζα Κωνσταντίνο 

• Τάσιο Σπυρίδων 

• Νικολαΐδη Ισαάκ 
 

Αντιδήµαρχος Κυκλοφοριακού 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πολιτικός Μηχανικός – Υπάλληλος ΤΥ∆Ε 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός 
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
 

Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 

 

• Τάσιος Σπυρίδων 

• Ορφανίδης ∆ηµήτριος 

• Μπίγγας Στέφανος 

• Πύρζας Κωνσταντίνος 

• Νικολιά Σάββα 

• Νικολαΐδης Ισαάκ 
 

 
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
Αντιδήµαρχος Κυκλοφοριακού  
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός 
Πολιτικός Μηχανικός – Υπάλληλος ΤΥ∆Ε 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας 

Η ανωτέρω Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 09:30 π.µ. και συζητήθηκαν  
  τα παρακάτω θέµατα µε τη σειρά που αναγράφονται: 
 

1. Το υπ΄ αριθµ. 22206/22-10-20 αίτηµα του ΤΣΙΡΗ Θεόδωρου σχετικά µε συγκεκριµένη θέση 

στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. (Ρ72) για το ΙΝΗ5734 Ι.Χ.Ε., επί της οδού Κοµνηνών 13.  

2. Το υπ΄ αριθµ. 21253/09-10-2020 αίτηµα του ∆ιαγνωστικού Κέντρου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ Ι.Α.Ε. σχετικά µε επικαιροποίηση θέσης στάθµευσης  για  εξυπηρέτηση 

ασθενοφόρου επί της οδού ∆ιαδόχου Παύλου έµπροσθεν ∆ιαγνωστικού Κέντρου. 

3. Το υπ΄ αριθµ. 5395/11-03-2021 αίτηµα του Παρπουτζίδη Βασίλειου σχετικά µε δηµιουργία θέσεως 

φορτοεκφόρτωσης έµπροσθεν του καταστήµατός του επί της οδού Πόντου 28. 

4. Το υπ΄ αριθµ. 8580/22-04-2021 αίτηµα του ΚΟΥΡΠΟΥΑΝΙ∆Η Νικόλαου σχετικά µε τοποθέτηση 

πινακίδας απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης (P40) σε όλο το µήκος του τετραγώνου ,πλην 

φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανανία Νικολαίδη 64-66 για την εξυπηρέτηση φορτοεκφορτώσεων 

της επιχείρησης ΜΕΝΤΕΣΙ∆Η. 

5. Το υπ΄αριθµ.9574/11-05-2021 αίτηµα του τµήµατος καθαριότητας και ανακύκλωσης για λήψη 

µέτρων λόγω αδυναµίας διέλευσης απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων σε συγκεκριµένες 

οδούς της πόλης. 

6. Το υπ΄αριθµ.10397/01-06-2020 αίτηµα του προέδρου της κοινότητας Μεσοβούνου κ.Παραστατίδη 

Παύλου  σχετικά µε τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης εντός του οικισµού. 
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7. Το υπ΄αριθµ.21395/12-10-2020 αίτηµα του Παπαµιχαήλ Ζήση σχετικά µε την τοποθέτηση θέσεων 

στάθµευσης ποδηλάτων έµπροσθεν του φροντιστηρίου εκµάθησης ξένων γλωσσών 

<<ΣΥΓΧΡΟΝΟ>> επί της οδού Πόντου 5. 

8. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου -έπειτα από επιτόπιο έλεγχο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας-σχετικά µε το 

κλείσιµο της οδού 25ης Μαρτίου από την οδό Ι.Χρηστίδη έως και την οδό Π.Αδαµοπούλου. 

9. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου  Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου  για κατάργηση της ειδικής θέσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Θεµιστοκλέους 28 

λόγω µετακόµισης του δικαιούχου κ.Γαΐτανίδη Αναστάσιου καθώς και την πρόταση απ΄τον 

σύλλογο Α.Μ.Ε.Α. για κατάργηση ειδικών θέσεων Α.Μ.Ε.Α. επειδή απεβίωσαν οι δικαιούχοι. 

10. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου -έπειτα από επιτόπιο έλεγχο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας-για 

επαναπροσδιορισµό των θέσεων Α.Μ.Ε.Α.  ως εξής: µεταφορά των  κάδων στην καµπή του 

πεζοδροµίου επί της Πόντου από Εθνικής Αντιστάσεως έως Βασιλίσσης Σοφίας,, διατήρηση µίας 

(1) - δύο (2) θέσεων Α.Μ.Ε.Α. και δηµιουργία δύο (2) θέσεων φορτοεκφόρτωσης για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των παρακείµενων καταστηµάτων. 

11. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου  Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για τοποθέτηση τεσσάρων (4) πακτωµένων κολωνακίων (όπως 

τοποθετήθηκαν στην οδό Πτολεµαίων) στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας µε  Βασιλέως 

Κωνσταντίνου γωνία. 

12. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου  Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου -έπειτα από επιτόπιο έλεγχο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας- για µεταφορά των 

κάδων στην καµπή του πεζοδροµίου επί της ∆ηµοκρατίας µε Βασιλέως Κωνσταντίνου γωνία και 

την δηµιουργία µίας (1) θέσεως φορτοεκφόρτωσης και τη διατήρηση µίας (1) θέσεως Α.Μ.Ε.Α. 

13. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου  Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για διαγράµµιση επί της οδού Αγ.Τριάδος και ∆.Παύλου προκειµένου να 

διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α. 

14. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη που αφορά θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης για τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων Ρ55 

(Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών)στις εισόδους του πεζόδροµου πέριξ του 11ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου. 

15. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη που αφορά θέµα προ ηµερησίας διάταξης για δηµιουργία δύο (2)θέσεων Α.Μ.Ε.Α. 
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στο χώρο της λαϊκής αγοράς µόνο κατά την ηµέρα διεξαγωγής της, δηλαδή κάθε Τετάρτη από τις 

8:30-14:30. 

16. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου  

Ορφανίδη που αφορά θέµα προ ηµερησίας διάταξης για την αναγραφή ως µέγιστο χρόνο 

φορτοεκφόρτωσης 15΄ σε όλες τις πινακίδες Ρ40 της πόλης.      

17. Μετά από διαλογική διαδικασία, που ακολούθησε για το κάθε θέµα ανεξάρτητα, η Επιτροπή 

κατέληξε στα εξής: 

 
1. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
2. Το θέµα αναβάλλεται για εξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής µε αυτοπρόσωπη 

παρουσία του κ. Πατσινακίδη.  
3. Εισηγείται ΟΧΙ οµόφωνα καθώς το συγκεκριµένο θέµα και γενικά θέµατα για θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης θα εισηγούνται από τους αρµόδιους φορείς (εµπορικό σύλλογο πόλης, 
σύλλογο ιδιοκτητών φορτοταξί κ.λ.π.) επί του συνόλου των εν λόγω θέσεων, καταρχήν σε 
επίπεδο διαβούλευσης της κυκλοφοριακής µελέτης. 

4. Εισηγείται ΟΧΙ οµόφωνα καθώς το συγκεκριµένο θέµα και γενικά θέµατα για θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης θα εισηγούνται από τους αρµόδιους φορείς (εµπορικό σύλλογο πόλης, 
σύλλογο ιδιοκτητών φορτοταξί κ.λ.π.) επί του συνόλου των εν λόγω θέσεων, καταρχήν σε 
επίπεδο διαβούλευσης της κυκλοφοριακής µελέτης. 

5. Το θέµα αναβάλλεται για εξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής µε αυτοπρόσωπη 
παρουσία του κ. Κουρουµπλή καθώς υπάρχει ασάφεια στο αίτηµα µην µπορώντας να 
αντιληφθεί η επιτροπή σε κάθε µία από τις 11 περιπτώσεις ποιο είναι καταρχήν το πρόβληµα 
και ποιο το αίτηµα (παράνοµη στάθµευση, στενή οδός, κλειστή στροφή, διπλοπαρκάρισµα 
κ.λ.π.). . 

6. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα γενικά στην τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης αρµοδίως, υπό την 
καθοδήγηση του τµήµατος τροχαίας Πτολεµαΐδας . 

7. Εισηγείται ΟΧΙ εφόσον θα δηµιουργηθεί κοινόχρηστος ποδηλατοστάτης παραπλεύρως του 
<<Μασούτη>> στην οδό Πόντου πλην του κ. Νικολιά που εισηγήθηκε ΝΑΙ υπό τις 
προϋποθέσεις: 1. Ο ποδηλατοστάτης να είναι µε τα εγκεκριµένα πρότυπα που ακολουθεί ο 
δήµος. 2. Να είναι έως  8 θέσεις. 3. Να εκτείνεται µέχρι το όριο στάθµευσης οχηµάτων και όχι 
επί του πεζοδροµίου και του οδοστρώµατος και όχι σε µήκος µεγαλύτερο των 5 µέτρων. 4. Να 
γίνεται δηµόσια χρήση και όχι µόνο από µαθητές του φροντιστηρίου. 

8. Εισηγείται ΟΧΙ κατά πλειοψηφία καθώς το εν λόγω θέµα είναι ιδιαίτερο, σύνθετο και θα πρέπει 
να προβλέπεται στην εγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης και το Σ.Β.Α.Κ. ύστερα από 
διαβούλευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και οργάνων. Επί της εισήγησης µειοψήφησε η 
άποψη του κου Ορφανίδη και του κ. Πύρζα που εισηγήθηκαν θετικά ως προποµπός του 
Σ.Β.Α.Κ. στα πλαίσια των ευρύτερων παρεµβάσεων στο κέντρο της πόλης. 

9. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
10. Εισηγείται κατά πλειοψηφία ΝΑΙ στη δηµιουργία δύο (2) θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της 

Πόντου µε Εθνικής Αντιστάσεως και στη διατήρηση των δύο (2) θέσεων Α.Μ.Ε.Α. επί της 
Πόντου µε Βασιλίσσης Σοφίας πλην του κ. Νικολιά ο οποίος θεωρεί πως το συγκεκριµένο θέµα 
και γενικά θέµατα για θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα εισηγούνται από τους αρµόδιους φορείς 
(εµπορικό σύλλογο πόλης, σύλλογο ιδιοκτητών φορτοταξί κ.λ.π.) επί του συνόλου των εν λόγω 
θέσεων, καταρχήν σε επίπεδο διαβούλευσης της κυκλοφοριακής µελέτης.. 

11. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα υπό την προϋπόθεση η επέµβαση να αφορά και τις τέσσερεις γωνίες 
της διασταύρωσης και αντί κολωνακιών να τοποθετηθούν τα προβλεπόµενα σιδηρά 
κιγκλιδώµατα που χρησιµοποιούνται ευρέως σε διάφορα σηµεία της πόλης (κόµβοι, διαβάσεις 
κ.λ.π.) εξασφαλίζοντας τις διαβάσεις και την απρόσκοπτη προσβασιµότητα των πεζοδροµίων 
από τους διερχόµενους. 
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12. Εισηγείται κατά πλειοψηφία ΝΑΙ στη µεταφορά της φορτοεκφόρτωσης από την οδό 
∆ηµοκρατίας στην οδό Βασιλέως  Κων/νου πίσω από την θέση των Α.Μ.Ε.Α.. Στην εισήγηση 
µειοψήφησε η εισήγηση του κου Νικολιά ο οποίος υποστήριξε την πάγια θέση του οµοίως µε 
περιπτώσεις 3, 4 και 10 

13.  Το θέµα αναβάλλεται για επανεξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
14. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα η Επιτροπή εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
15. Στο προ ηµερησίας διάταξης θέµα η Επιτροπή εισηγείται ΝΑΙ κατά πλειοψηφία πλην του κου 

Νικολιά. 
16. Στο προ ηµερησίας διάταξης θέµα η Επιτροπή εισηγείται ΝΑΙ κατά πλειοψηφία πλην του κου 

Νικολιά ο οποίος πρότεινε τη συνολική αντιµετώπιση του εν λόγω θέµατος και γενικά τέτοιων 
θεµάτων µετά από εισήγηση των εµπλεκόµενων φορέων σε επίπεδο διαβούλευσης της 
κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης. 

                                                                                                                                                                                                                                                
 
Νο 2 Πρακτικό επιτροπής 
 
                     
Την 5η Ιουλίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. διεξήχθη δια ζώσης η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας, όπως ορίστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε τις υπ’ αριθµό 388/2014, 264/2017 και 234/2019 Α.∆.Σ. του ∆ήµου Εορδαίας,  αποτελούµενη από 
τους: 
 

•  Ορφανίδη ∆ηµήτριο 

•  Μπίγγα Στέφανο 

•  Τσακιρίδη Γεώργιο 

•  Νικολιά Σάββα 

• Τσεχελίδη ∆ηµήτριο 

•  Πύρζα Κωνσταντίνο 

• Τάσιο Σπυρίδων 

• Νικολαΐδη Ισαάκ 
 

Αντιδήµαρχος Κυκλοφοριακού 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Πολιτικός Μηχανικός – Υπάλληλος ΤΥ∆Ε 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός 
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
 

Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι κάτωθι: 

 

• Καρανικόλα Βενετία 

• Ορφανίδης ∆ηµήτριος 

• Μπίγγας Στέφανος 

• Πύρζας Κωνσταντίνος 

• Μήγγος Μιχαήλ 

• Καδόγλου Σταύρος 

• Τσεχελίδης ∆ηµήτριος 
 

 

 
Αστυνόµος Β΄ 
Αντιδήµαρχος Κυκλοφοριακού  
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ηµοτικός Αστυνοµικός 
Εκπρόσωπος του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. 
Εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου 
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Η ανωτέρω Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 10:30 π.µ. και συζητήθηκαν  
  τα παρακάτω θέµατα µε τη σειρά που αναγράφονται: 
 

18. Το υπ΄ αριθµ. 21253/09-10-2020 αίτηµα του ∆ιαγνωστικού Κέντρου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ Ι.Α.Ε. σχετικά µε επικαιροποίηση θέσης στάθµευσης  για  εξυπηρέτηση 

ασθενοφόρου επί της οδού ∆ιαδόχου Παύλου έµπροσθεν ∆ιαγνωστικού Κέντρου. 
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19. Το υπ΄αριθµ.9574/11-05-2021 αίτηµα του τµήµατος καθαριότητας και ανακύκλωσης για λήψη 

µέτρων λόγω αδυναµίας διέλευσης απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων σε συγκεκριµένες 

οδούς της πόλης. 

20. Το υπ΄αριθµ.12404/10-06-2021 αίτηµα του προέδρου της κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου 

κ.Συχουνίδη Ευάγγελου για τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης εντός οικισµού και αντικατάσταση 

παλαιών για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων προς αποφυγή ατυχηµάτων.  

21. Το υπ΄αριθµ.12364/10-06-2021 αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα της κ. Σιώζου 

Ευθυµίας για τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήµανσης στην Σχολή Επιστηµών Υγείας. 

22. Το υπ΄αριθµ.12369/10-06-2021 αίτηµα του κ.Κασιάρα Αθανάσιου για µεταφορά θέσης 

στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος από έµπροσθεν του καταστήµατος ‘Τυροκοµικά Βλάστης’ στην 

οδό 28ου Συντάγµατος 4 λόγω αλλαγής οχήµατος (µεγαλύτερο σε µέγεθος) και πινακίδας µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΜΝΑ 2662.    

23. Το υπ΄αριθµ.11918/03-06-2021 αίτηµα της Βασιλειάδου Αγάπης για τοποθέτηση δύο (2) 

πινακίδων σήµανσης Κ-18 διέλευσης ζώων και δύο (2) Ρ-32 για όριο ταχύτητας 30 πλησίον της 

κτηνοτροφικής µονάδας στο 1ο χιλιόµετρο Ασβεστόπετρας- Πτολεµαϊδας. 

24. Το υπ΄αριθµ.8497/21-4-2021 αίτηµα του κ. Σαββαϊδη Χρήστου για τοποθέτηση προστατευτικού 

καγκέλου επί της οδού ∆ιοικητηρίου 27 και Μεταµορφώσεως γωνία έµπροσθεν του θεραπευτηρίου 

για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και τη δηµιουργία µίας (1) θέσης παρκαρίσµατος για τα οχήµατα των γονέων-

συνοδών των Α.Μ.Ε.Α.  

25. Το υπ΄αριθµ.9285/06-05-2021 αίτηµα της κ. Πισιάνη Αικατερίνης για δηµιουργία ποδηλατοστάτη 

στο πάρκο  επί της Θεολογίδη 8 έµπροσθεν στο κατάστηµά της (καφετέρια). 

26. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για κατάργηση του ποδηλατοστάτη επί της οδού Γαλιάνης 6 έναντι του 

γυµναστηρίου «elegance» αφού έχει κλείσει. 

27. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για δηµιουργία µίας (1) θέσεως για το όχηµα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8896, επί της οδού Βασιλέως Κων/νου έναντι 37(εκτός ηµερησίας 

διάταξης θέµα). 

28.  Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για αντικατάσταση του σήµατος STOP στην οδό Βιθυνίας-∆ήµητρας λόγω 

απώλειας(εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα). 

29. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για τη δηµιουργία βυθιζόµενης ράµπας στην οδό ∆ηµοκρατίας 67-87 

Α(εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα). 
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30. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για αποµάκρυνση του υπόγειου τσιµεντένιου κάδου σκουπιδιών δίπλα στην 

είσοδο του πάρκινγκ στο Πολύκεντρο, επί της οδού Βασιλέως Κων/νου, έµπροσθεν της καφετέριας 

΄΄FLOCA΄΄(εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα). 

31. Την Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαϊδας κου 

Ορφανίδη ∆ηµητρίου για τη µεταφορά της µίας (1) θέσης Α.Μ.Ε.Α. στην οδό Νοσοκοµείου, 

έµπροσθεν του Κ.Ε.Π.,σε µία θέση πιο µπροστά προς το 4ο ∆ηµοτικό Σχολεί (εκτός ηµερησίας 

διάταξης θέµα). 

Μετά από διαλογική διαδικασία, που ακολούθησε για το κάθε θέµα ανεξάρτητα, η Επιτροπή κατέληξε 
στα εξής: 
 

17. Το θέµα αναβάλλεται για εξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής µε αυτοπρόσωπη 
παρουσία του κ. Τσιτούρη Λαζάρου, εκπροσώπου του συλλόγου ΡΑ∆ΙΟ-ΤΑΞΙ. 

18. Το θέµα αναβάλλεται για εξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω απουσίας του 
κ. Κουρουµπλή. 

19. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα.  
20. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα.  
21. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
22. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
23. Το θέµα αναβάλλεται για εξέταση στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής όσον αφορά την 

τοποθέτηση προστατευτικού καγκέλου και η Επιτροπή εισηγείται ΟΧΙ οµόφωνα για τη 
δηµιουργία µίας (1) θέσης παρκαρίσµατος για τα οχήµατα των γονέων-συνοδών των Α.Μ.Ε.Α. 

24. Εισηγείται ΟΧΙ οµόφωνα. 
25. Εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
26. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
27. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
28. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
29. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 
30. Στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εισηγείται ΝΑΙ οµόφωνα. 

 
 Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                                       Αριθµ. απόφ. 80/2021  

 
Το ∆.Σ.   αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και αφού έλαβε υπόψη του τα απαντητικά email των 
∆Σ  
 
 

                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Εγκρίνει τα από 3 Ιουνίου και 5 Ιουλίου  /2021 Πρακτικά της επιτροπής Κυκλοφορίας 
Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας  ,όπως αναλυτικά αναγράφεται στο εισηγητικό  της απόφασης 
και στα συνηµµένα π[πρακτικά. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.80  /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
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                      Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
     Ο ∆ήµαρχος    Τα   Μέλη 

    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Χαρακτσής. 
 
           
 
 
 
     

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 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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