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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 20 -2-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 3474/14-2-2019 ̟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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ιορδανίδης Φώτιο
Καίδης Απόστολος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Καραφουλίδης Ανέστης
Βύρλιος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Σπενδαµίδης Γιώργος
Χαιτίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Παπαοικονόµου Παντελής
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Μπίγγας Στέφανος
Ανδρεάδης Κων/νος
Καραίσκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Σίσσιος Μιχαήλ
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Παπάς Ευθύµιος
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτριος
Κάλφας Γεώργιος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Βρυζίδου Παρασκευή
Τσολακίδης Ισαάκ
Ασπράγκαθος Ιωάννης
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19
20
21
22

Μίχος Κωνσταντίνος
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα
Χόλµπα Αντωνία

O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………..
0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ήταν α̟ών ∆ηµαρχεύων
ήταν
ο
κ.
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 α̟οχωρούν οι ∆Σ Σ̟ενδαµίδης Γεώργιος και Καραφουλίδης
Ανέστης
…………………………………………………………………………
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/2019 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής
̟αρακολούθησης κυκλοφοριακής µελέτης το ̟εριεχόµενο της ο̟οίας έχει ως
εξής :
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Εορδαίας, συνήλθε την 31 Ιανουαρίου ηµέρα της εβδοµάδος Πέµ̟τη και ώρα
11:00 ̟.µ η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της κυκλοφοριακής µελέτης ̟ου
συστάθηκε 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:
1.Χαιτίδη Γιώργο
2.Καραφουλίδη Ανέστη
3.Μ̟ίγγα Στέφανο
4.Γεώργιο Τσακιρίδη
5. Σάββα Νικολιά
6. Κιορ̟έ Ευαγγελία

Αντιδήµαρχο κυκλοφοριακού
∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆/ντη Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
Πολιτικό Μηχανικό - Υ̟άλληλο ΤΥ∆Ε
∆ηµοτική Αστυνόµος
∆ιοικητή Τροχαίας Πτολεµαΐδας
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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

Πρόεδρο της ∆.Ε. Πτολεµαΐδας
Εκ̟ρόσω̟ο συλλόγου Ράδιο 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 1859/28-012019 ̟ρόσκληση του αντιδηµάρχου Εορδαίας κ. Γιώργου Χαΐτίδη.
Στην εν λόγω συνεδρίαση ̟αρουσιάστηκαν οι κάτωθι:
1. Χαιτίδης Γιώργος
2. Μ̟ίγγας Στέφανος
3. Σάββας Νικολιάς
4. Κωνσταντίνος Πύρζας
5. Βενετία Καρανικόλα

Αντιδήµαρχος κυκλοφοριακού
∆ηµοτικός Σύµβουλος
Πολιτικός Μηχανικός - Υ̟άλληλος ΤΥ∆Ε
∆ηµοτικός Αστυνόµος
∆ιοικητής Τροχαίας Πτολεµαΐδας

Στην σηµερινή συνεδρίαση ̟αρευρέθηκε ο κ. Μιχάλης Μήγγος, Εκ̟ρόσω̟ος
του συλλόγου Ατόµων µε Ανα̟ηρία καθώς ε̟ίσης και ο κ. Θεόδωρος
Καζαντζής Εκ̟ρόσω̟ος των ΚΤΕΛ αστικών γραµµών

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. 21174/9.10.2018 αίτηµα του ∆/ντή του 7ου ∆ηµοτικού κ.
Ευάγγελου Τσάνη σχετικά µε σήµανση χώρου για στάθµευση σχολικού
αστικού λεωφορείου.
2) Το υ̟΄ αριθµ. 21575/12.10.2018 αίτηµα της κ. Γεωργία Αφεντουλίδου
σχετικά µε την το̟οθέτηση κολώνων στη συµβολή των οδών Μ. Ιωακείµ &
Ιµέρας καθώς και δηµιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης.
3) Το υ̟΄ αριθµ. 22803/29.10.2018 αίτηµα του κ. Κυριάκου Κιρτικίδη σχετικά
µε την κατάργηση ή την µεταφορά

της Ρ72 (ΚΖΗ 6389) στην οδό

∆ιοικητηρίου 34.
4) Το υ̟΄ αριθµ. 23653/7.11.2018 αίτηµα του κ. Φώτιου Κερατσή σχετικά µε
αλλαγή του αριθµού κυκλοφορίας αυτοκινήτων α̟ό την θέση στάθµευσης
̟ου κατέχει.
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5) Το υ̟΄ αριθµ. 24467/15.11.2018 αίτηµα της ∆/ντριας στο τµήµα ̟αιδικής
φροντίδας & ̟αιδείας κ. Φανή Τσιώµ̟ρα σχετικά µε το̟οθέτηση ̟ινακίδας
Ρ40 στην είσοδο του Β΄ ̟αιδικού σταθµού Πτολεµαΐδας.
6) Το υ̟΄ αριθµ. 24593/15.11.2018 αίτηµα του κ. Κων/νου Πα̟αδό̟ουλου
σχετικά µε την διαµόρφωση ̟εζοδροµίου µε ράµ̟α & ̟ασσάλους έµ̟ροσθεν
της οικίας µου στην οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης 3.
7) Το υ̟΄ αριθµ. 25517/27.11.2018 αίτηµα της κ. Χρυσούλα Πα̟αδο̟ούλου
σχετικά µε το̟οθέτηση κώνων ή κολωνακίων έµ̟ροσθεν στην οικία της στην
οδό Μεταµορφώσεων 49.
8) Το υ̟΄ αριθµ. 26834/10.12.2018 αίτηµα του κ. Θεοδώρου Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Super Market σχετικά µε θέση φορτοεκφόρτωσης µ̟ροστά στο κατάστηµα
στην οδό 25ης Μαρτίου 21.
9) Το υ̟΄ αριθµ. 27284/17.12.2018 αίτηµα του κ. Τριανταφύλλου Ευάγγελου
σχετικά

µε

̟αραχώρηση

θέση

Αµεα

στην

αρχή

της

οδού

Κωνσταντινου̟όλεως µε κονδύλη.
10) Το υ̟΄ αριθµ.27285/17.12.2018 αίτηµα του κ.

Νικολάου Αυγερινού

σχετικά µε άδεια χρήσης ειδικής (σταθερής-κινητής) ράµ̟ας για ̟ρόσβαση
ΑµεΑ έµ̟ροσθεν στο κατάστηµά µου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 12.
11) Το υ̟΄ αριθµ. 27287/17.12.2018 αίτηµα του κ. Αθανάσιου Τσαλκιτζίδη
σχετικά µε άδεια φορτοεκφόρτωσης στην οδό 25ης Μαρτίου 14.
12) Το υ̟΄ αριθµ. 28358/31.12.2018 αίτηµα του κ. Εµµανουήλ Χαντζή σχετικά
µε δύο θέσης ̟αρκινγκ έµ̟ροσθεν στο κατάστηµά ΄΄Καφέ ΝΤΟΝΑΤΣ΄΄ ε̟ί
της οδό Π. Αδαµο̟ούλου 7.
13) Το υ̟΄ αριθµ. 160/4.1.2019 αίτηµα του κ. Παναγιώτη ∆ορλή σχετικά µε
̟αραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της οδού Πολυτεχνείου & Σουλίου
34 για εξυ̟ηρέτηση των Ραδιοταξί της ̟όλης.
14) Το υ̟΄ αριθµ. 692/15.1.2019 αίτηµα του κ. ∆έσ̟οινα Μητατσέλη σχετικά
µε χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης έµ̟ροσθεν του καταστήµατος µου ε̟ί
της οδού Κα̟ετάν Φούφα 8.
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Μετά α̟ό διαλογική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για το κάθε θέµα
ανεξάρτητα, η ε̟ιτρο̟ή κατέληξε στα εξής:
1) Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι ε̟ί του θέµατος έχει α̟οφανθεί και αντίστοιχα
έχει α̟οφασιστεί θετικά α̟ό το ∆ηµοτικό συµβούλιο σε ̟ροηγούµενη
συνεδρίαση η το̟οθέτηση ̟ινακίδων σήµανσης Ρ-40 µ̟ροστά α̟ό τις
κεντρικές εισόδους των σχολείων όλων των βαθµίδων του δήµου Εορδαίας
µήκους 7-9 µέτρα. Στην ̟αρούσα συνεδρίαση ε̟ικαιρο̟οιείται η εν λόγω
α̟όφαση.
2) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται στα αιτήµατα της κ. Γεωργία Αφεντουλίδου τα εξής
:
α) την α̟οδοχή του αιτήµατος σχετικά µε την το̟οθέτηση εύκαµ̟των
̟λαστικών ε̟αναφερόµενων κολωνακιών στη συµβολή των οδών Μ.
Ιωακείµ & Ιµέρας ιδιαίτερα στις υφιστάµενες διαβάσεις ε̟ί του
οικοδοµικού τετραγώνου 151.
β) την α̟όρριψη του αιτήµατος σχετικά µε την δηµιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης.
3) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος

του κ.

Κυριάκου Κιρτικίδη σχετικά µε την κατάργηση της Ρ72 (ΚΖΗ 6389) στην οδό
∆ιοικητηρίου 34.
4) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την κατάργηση της εν λόγω θέσης καθώς
εξέλειψαν οι λόγοι για τους ο̟οίους υφίστατο.
5) Η ε̟ιτρο̟ή ενηµερώνει ότι ε̟ί του θέµατος έχει α̟οφανθεί και αντίστοιχα
έχει α̟οφασιστεί θετικά α̟ό το ∆ηµοτικό συµβούλιο σε ̟ροηγούµενη
συνεδρίαση η το̟οθέτηση ̟ινακίδων σήµανσης Ρ-40 µ̟ροστά α̟ό τις
κεντρικές εισόδους των σχολείων όλων των βαθµίδων του δήµου Εορδαίας
µήκους 7-9 µέτρα. Στην ̟αρούσα συνεδρίαση ε̟ικαιρο̟οιείται η εν λόγω
α̟όφαση.
6) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την έγκριση γενικής θέσης στάθµευσης
για ΑµεΑ ε̟ί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 στη θέση ό̟ου ήδη υ̟άρχει
εγκεκριµένη θέση φορτοεκφόρτωσης µε ταυτόχρονη µεταφορά της δεύτερης
στη συνέχεια της ̟ρώτης ̟ρος την οδό Μακεδονοµάχων. Σχετικά µε το
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αίτηµα διαµόρφωσης του ̟εζοδροµίου στο εν λόγω σηµείο ̟ροτείνει τη
χρήση φορητής µη σταθερής ράµ̟ας. Για την ανωτέρω εισήγηση θετική ήταν
και η γνωµοδότηση του κου Μιχάλη Μήγκου.
7) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την αναβολή του θέµατος ̟ροκειµένου
να ενηµερωθεί για την νοµιµότητα της κατασκευασµένης ̟ερίφραξης α̟ό την
αρµόδια ̟ολεοδοµία Εορδαίας στο εν λόγω σηµείο (Μεταµορφώσεως 49).
8) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα του κ. Θεοδώρου
Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. Super Market σχετικά µε θέση φορτοεκφόρτωσης µ̟ροστά στο
κατάστηµα στην οδό 25ης Μαρτίου 21 διότι υ̟άρχουν θέσεις εξυ̟ηρέτησης
κοντά. Ε̟ι̟λέον δεν υ̟ήρχε εκ̟ρόσω̟ος του εµ̟ορικού συλλόγου (αν και
νοµίµως ̟ροσκλήθηκαν) ̟ροκειµένου να ενηµερώσει για το συγκεκριµένο
θέµα αλλά και τις γενικότερες ανάγκες της ̟όλης.
9) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα την α̟οδοχή του αιτήµατος του κ.
Τριανταφύλλου Ευάγγελου σχετικά µε ̟αραχώρηση θέση Άµε στην οδό
Κωνσταντινου̟όλεως 19 στη συµβολή της µε την οδό Κονδύλη µε θετική
γνωµοδότηση του κου Μιχάλη Μήγκου
10) Η ε̟ιτρο̟ή εισηγείται οµόφωνα ότι είναι αναρµόδια του αιτήµατος του κ.
Νικολάου Αυγερινού σχετικά µε άδεια χρήσης ειδικής σταθερής ράµ̟ας ε̟ί
του ̟εζοδροµίου για ̟ρόσβαση ΑΜΕΑ στο κατάστηµά του στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου 12.
11) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα του κ.
Αθανάσιου Τσαλκιτζίδη σχετικά µε άδεια φορτοεκφόρτωσης στην οδό 25ης
Μαρτίου 14 διότι υ̟άρχει διάβαση στο συγκεκριµένο σηµείο καθώς ε̟ίσης
µ̟ορεί να εξυ̟ηρετηθεί α̟ό υ̟άρχουσες κοντινές θέσεις φορτοεκφόρτωσης .
12) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να α̟ορριφθεί το αίτηµα του κ.
Εµµανουήλ Χαντζή σχετικά µε δύο θέσης ̟αρκινγκ έµ̟ροσθεν στο
κατάστηµά ΄΄Καφέ ΝΤΟΝΑΤΣ΄΄ ε̟ί της οδό Π. Αδαµο̟ούλου 7.
13) Η ε̟ιτρο̟ή κατά ̟λειοψηφία ̟ροτείνει την αναβολή του θέµατος για
̟εραιτέρω διερεύνηση. Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής Σάββας Νικολιάς Και Βενετία
Καρανικόλα ̟ρότειναν να α̟ορριφθεί το αίτηµα του κ. Παναγιώτη ∆ορλή
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σχετικά µε ̟αραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης ε̟ί της οδού Πολυτεχνείου
& Σουλίου 34 για εξυ̟ηρέτηση των Ραδιοταξί της ̟όλης.
14) Η ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα ̟ροτείνει να αναβληθεί το αίτηµα της κ. ∆έσ̟οινα
Μητατσέλη

διότι θα ̟ρέ̟ει να ̟αραστεί εκ̟ρόσω̟ος του εµ̟ορικού

συλλόγου Πτολεµαΐδας ̟ροκειµένου να ενηµερώσει και να γνωµοδοτήσει ε̟ί
του θέµατος αλλά και γενικότερα για τα θέµατα φορτοεκφόρτωσης στην ̟όλη
της Πτολεµαΐδας.
Το ̟αρόν ̟ρακτικό συντάχθηκε σε ̟έντε (5) σελίδες και οχτώ (8)
αντίγραφα και υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής.
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά.

Αριθµ. α̟όφ. 58/2019

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

Αριθµ. Α̟όφ. 58/2019
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το υ̟’αριθ 1/2019 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής κυκλοφορίας
Αστικού ∆ικτύου Πτολεµαΐδας , ό̟ως αναλυτικά αναγράφεται στο
εισηγητικό της α̟όφασης
Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 58/2019
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ηµαρχεύων
Τα Μέλη
Ιωάννης Αριστερίδης
1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
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4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6 Καραφουλίδης Ανέστης
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9 . Σιδηρόπουλος Κοσµάς
10. Σερσέµης Κωνσταντίνος
11. Σπενδαµίδης Γιώργος

Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Παντελής Πα̟αοικονόµου

12. Χαιτίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Παπαοικονόµου Παντελής
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Ανδρεάδης Κων/νος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Απαζίδου Σοφία
21 Ανδρονικίδου Ιωάννα
22. Χόλµπα Αντωνία

