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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-------------------Αριθμός απόφασης : 2 / 2020

Από το με αριθμό 1/ 2020 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση εν μέρει του με αριθμ. 3/04.12.2019 Πρακτικού
της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων &
Περιπτέρων.
Σήμερα την 18 η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
4484/14.02.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΣ 496/2019, ΑΔΑ:ΩΣΗΣΩΛΠ-ΖΔ6) και
Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα
(9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος,
2. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
3.Βασιλακόπουλος Βασίλειος
4. Μάρας Ζήσης
5. Βεντούλη Σουλτάνα
6. Δεσποτίδης Κων/νος
7. Κουρού Κων/νος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Φτάκας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε το παρακάτω 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ii του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το
δημοτικό συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
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υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών,
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών
μελετών.
Το Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Τμήματος Συντήρησης Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο από 10.02.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό
σημείωμα με θέμα «Έγκριση Πρακτικού» αναφέρονται τα παρακάτω :
«…..Σας διαβιβάζω το υπ’ αριθμ. 3/2019 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού,
προκειμένου να το προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για έγκριση.
Λόγω του ότι ο καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και φορτωεκ/σης αποτελούν ρύθμιση
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το πρόσφατο υπ’ αριθμ. 2754/10-01-2020 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ.Μακεδονίας και επομένως απαιτείται διαφορετική
διαδικασία από αυτή που ίσχυε έως πρόσφατα, εισηγούμαστε την έγκριση των θεμάτων του
υπ’αριθμ.3/2019 πρακτικού, που δεν εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία και τα οποία είναι τα
υπ’αριθμ.:3,5,6,8,12,13,14,16.
Τα υπόλοιπα θέματα του πρακτικού θα προωθηθούν σε επόμενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο σχετικό έγγραφο.….»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Στην Κοζάνη την 04/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης, Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, συνεδρίασε η Επιτροπή
προκειμένου να συζητήσει και να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα εξής θέματα:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 18455/25-06-2019 του Τζιουβαλέκη Σαράντη για την αφαίρεση πινακίδων
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΚΖΡ 6779 από την οδό Μητροπολίτη Φωτίου 32.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος και την κατάργηση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος ΚΖΡ 6779 στην οδό Μητροπολίτη Φωτίου 32, διότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους
χωροθετήθηκε.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ
κος Κιρτικίδης Γρηγόριος επισήμανε την ανάγκη επανελέγχου της νομιμότητας χρήσης των
υφιστάμενων θέσεων ΑΜΕΑ σε όλη την πόλη της Κοζάνης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5ο Θέμα
Υπηρεσιακό σημείωμα υπ' αριθμ. 3184/25-09-2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
για την άδεια στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος στις ειδικές θέσεις στάθμευσης (παρκίδες) του
οδικού δικτύου της πόλης, καθώς κρίνεται απαραίτητo για τη συντήρηση κερματοδεκτών.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος για την ελεύθερη στάθμευση του οχήματος ΚΗΙ 8651 στις
υφιστάμενες νόμιμες παρκίδες φορτοεκφόρτωσης του οδικού δικτύου της πόλης, για
υπηρεσιακούς λόγους συντήρησης των παρκομέτρων (κερματοδεκτών).
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 23940/05-08-2019 του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης
Δυτικής Μακεδονίας για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων
πλησίον της Πλατείας Λασσάνης, καθώς κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του
ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος για την χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης
υπηρεσιακών οχημάτων πλησίον της Πλατείας Λασσάνης, λόγω της επικείμενης ανάπλασης της
Πλατείας και του ευρύτερου οδικού δικτύου σε αυτήν. Μετά την αποπεράτωση της ανάπλασης
θα εξεταστεί η περίπτωση χωροθέτησης των παραπάνω θέσεων.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος των δημοτών κος Χατζηγιαννάκης
Αργύρης πρότεινε την χωροθέτηση των θέσεων, σύμφωνα με το αίτημα.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 21882/22-07-2019 της επιχείρησης πιτσαρίας – ψησταριάς “VA BENE” για
την τοποθέτηση ειδικής κινητής ξύλινης εξέδρας εμβαδού περίπου 6τ.μ., έμπροσθεν της εισόδου
του ισόγειου καταστήματος και αριστερά της πρόσοψης του καταστήματος, επί του πεζόδρομου
της οδού Ζαλλόγγου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή αιτήματος για την τοποθέτηση ειδικής κινητής ξύλινης εξέδρας, κατ'
επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου του πεζόδρομου της οδού Ζαλλόγγου, πλάτους 1,00m
και μήκους 9,00m κατά μήκος της όψης του καταστήματος.
Το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος της οδού θα είναι 4,00m, ικανό για την απρόσκοπτη
διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και οχημάτων μονίμων κατοίκων της οδού.
Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος καθημερινά, η ξύλινη εξέδρα θα
απομακρύνεται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και θα επανατοποθετείται την επόμενη από τις
07:00μ.μ.
Η παραπάνω κατάληψη της οδού είναι κατά παρέκκλιση της παρ. 12 του άρθρου 6Β – κεφάλαιο
ΣΤ. της υπ' αριθμ. 676/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
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Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας με εξαίρεση τους κο. Κιρτικίδη Γρηγόριο, εκπρόσωπο
του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ, κο. Γρηγοριάδη Ιωάννη, πρόεδρο της κοινότητας Κοζάνης
και τον κο. Κεχαγιά Φώτη, δημοτικό σύμβουλο, οι οποίοι προτείνουν αρχικά να υλοποιηθεί η
ανάπλαση του πεζοδρόμου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην συνέχεια να εγκριθεί το
αίτημα της επιχείρησης πιτσαρίας – ψησταριάς “VA BENE”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30418/03-10-2019 της Κακουλίδου Φωτεινής για διακοπή κυκλοφορίας
οχημάτων στην οδό Παρακειμένου από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των νηπίων στον αύλειο χώρο απέναντι από
το νηπιαγωγείο.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος και την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων της οδού
Παρακειμένου, τις ημέρες λειτουργίας του 8ου Νηπιαγωγείου και ώρα από 10:00π.μ. έως 13:00
μ.μ.. Αυτό επιβάλλεται για την ασφάλεια των νηπίων στην πρόσβασή τους από τις αίθουσες
διδασκαλίας προς τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου, ο οποίος υφίσταται απέναντι από το κτίριο
στέγασής του.
Η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Φον Κοζάνης προς την οδό Αμφιπόλεως θα διεξάγεται
δια της οδού Γρανικού.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω ρύθμισης η διακοπή της κυκλοφορίας της οδού θα
πραγματοποιείται με υλικά οδοσήμανσης και σήμανσης του Κ.Ο.Κ., η οποία θα τοποθετείται και
θα αποσύρεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Δεν αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας κατόπιν παρέμβασης του εκπροσώπου
υποδιοικητού του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης ο οποίος ανέφερε την ακαταλληλότητα της θέσης
στέγασης του 8ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, με αύλειο χώρο, στην απέναντι πλευρά της οδού, που
δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για την χρήση του από τα νήπια.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13ο Θέμα
Υπηρεσιακό σημείωμα υπ' αριθμ. 3096/08-10-2019 της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης για
μετονομασία της πλατείας Μητροπολίτου Διονυσίου σε πλατεία Μικράς Ασίας καθώς και την
ονομασία του ανώνυμου όμορου κοινόχρηστου χώρου της βόρειας πλευράς του αύλειου χώρου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου και ανατολικά του Μεγάρου της Μητρόπολης, σε “Πλατεία
Μητροπολίτου Διονυσίου”.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος που συνοδεύεται από την υπ΄αριθμ. 23/2019 σχετική
Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30786/08-10-2019 του “Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Κοζάνης” για
την παράταση τριών (3) ετών διατήρησης του εξωτερικού χρωματισμού των αμαξωμάτων των
ταξί, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση
αλλαγής του χρώματος.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή αιτήματος του “Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Κοζάνης” για την
παράταση της ισχύος της υπ' αριθμ. 344/2013 Α.Δ.Σ., έως τον Δεκέμβριο του 2022, που
αφορά τον εξωτερικό χρωματισμό του αμαξώματος των ταξί, σύμφωνα με την Δ.Μ.Ε./8992/0306-2010 για τους λόγους που περιγράφονται στο υπ' αριθμ. 30786/08-10-2019 αίτημα.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30348/03-10-2019 κ. Αναστασίου Γερμανού για την αλλαγή χρήσης
υφιστάμενης παρκίδας στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και 11ης Οκτωβρίου από θέση
φορτοεκφόρτωσης σε θέση στάθμευσης δικύκλων, διότι δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος για αλλαγή χρήσης της υφιστάμενης παρκίδας, στην
οδό Αριστοτέλους, πριν την συμβολή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου, από
θέση φορτοεκφόρτωσης, σε θέση στάθμευσης δικύκλων, για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών της ευρύτερης περιοχής.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (13 μελών με δικαίωμα ψήφου)
1.Σημανδράκος Ευάγγελος
2.Κυριακίδης Κων/νος
3.Δουγαλής Γεώργιος
4.Τέλλιος Γεώργιος
5.Χατζηγιαννάκης Αργύρης
6.Κουζιάκης Χαρίσιος
7.Ραφαηλίδης Αναστάσιος
8.Δημαράκη Θεοδώρα
9.Κεχαγιάς Φώτης
10.Κύργιας Κων/νος
11.Γρηγοριάδης Ιωάννης

ως πρόεδρος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
ως μέλος
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12.Εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ
13.Εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ

ως μέλος
ως μέλος

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1.Σημανδράκος Ευάγγελος
2.Κυριακίδης Κων/νος
3.Δουγαλής Γεώργιος
4.Τέλλιος Γεώργιος
5.Χατζηγιαννάκης Αργύρης
6.Κεχαγιάς Φώτης
7.Γρηγοριάδης Ιωάννης
8.Εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ
9.Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνση Κοζάνης – Τμήμα Τροχαίας
10.Εκπρόσωπος των ΚΤΕΛ Αστικών ……»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση του 3 ου /04.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Χωροταξίας –
Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ιι) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Το από 10.02.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου
Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
3. Το με αριθμ. 3 ο /04.12.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την αποδοχή του 3ου/04.12.2019
Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών - Κυκλοφοριακού –
Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας όπως ακολουθεί :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 18455/25-06-2019 του Τζιουβαλέκη Σαράντη για την αφαίρεση πινακίδων
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΚΖΡ 6779 από την οδό Μητροπολίτη Φωτίου 32.
Εισήγηση Υπηρεσίας
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Εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος και την κατάργηση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού
οχήματος ΚΖΡ 6779 στην οδό Μητροπολίτη Φωτίου 32, διότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους
χωροθετήθηκε.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ
κος Κιρτικίδης Γρηγόριος επισήμανε την ανάγκη επανελέγχου της νομιμότητας χρήσης των
υφιστάμενων θέσεων ΑΜΕΑ σε όλη την πόλη της Κοζάνης.
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Υπηρεσίας η οποία είναι ίδια με της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5ο Θέμα
Υπηρεσιακό σημείωμα υπ' αριθμ. 3184/25-09-2019 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
για την άδεια στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος στις ειδικές θέσεις στάθμευσης (παρκίδες) του
οδικού δικτύου της πόλης, καθώς κρίνεται απαραίτητo για τη συντήρηση κερματοδεκτών.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος για την ελεύθερη στάθμευση του οχήματος ΚΗΙ 8651 στις
υφιστάμενες νόμιμες παρκίδες φορτοεκφόρτωσης του οδικού δικτύου της πόλης, για
υπηρεσιακούς λόγους συντήρησης των παρκομέτρων (κερματοδεκτών).
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Υπηρεσίας η οποία είναι ίδια με της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 23940/05-08-2019 του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης
Δυτικής Μακεδονίας για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων
πλησίον της Πλατείας Λασσάνης, καθώς κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του
ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος για την χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης
υπηρεσιακών οχημάτων πλησίον της Πλατείας Λασσάνης, λόγω της επικείμενης ανάπλασης της
Πλατείας και του ευρύτερου οδικού δικτύου σε αυτήν. Μετά την αποπεράτωση της ανάπλασης
θα εξεταστεί η περίπτωση χωροθέτησης των παραπάνω θέσεων.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος των δημοτών κος Χατζηγιαννάκης
Αργύρης πρότεινε την χωροθέτηση των θέσεων, σύμφωνα με το αίτημα.
Ν α ι, ομόφωνα, στην αναπομπή του θέματος στην Επιτροπή για την εξεύρεση λύσης
έως την αποπεράτωση της ανάπλασης της Πλατείας Λασσάνη και στην συνέχεια να
επανέλθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 21882/22-07-2019 της επιχείρησης πιτσαρίας – ψησταριάς “VA BENE” για
την τοποθέτηση ειδικής κινητής ξύλινης εξέδρας εμβαδού περίπου 6τ.μ., έμπροσθεν της εισόδου
του ισόγειου καταστήματος και αριστερά της πρόσοψης του καταστήματος, επί του πεζόδρομου
της οδού Ζαλλόγγου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή αιτήματος για την τοποθέτηση ειδικής κινητής ξύλινης εξέδρας, κατ'
επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου του πεζόδρομου της οδού Ζαλλόγγου, πλάτους 1,00m
και μήκους 9,00m κατά μήκος της όψης του καταστήματος.
Το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος της οδού θα είναι 4,00m, ικανό για την απρόσκοπτη
διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και οχημάτων μονίμων κατοίκων της οδού.
Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος καθημερινά, η ξύλινη εξέδρα θα
απομακρύνεται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και θα επανατοποθετείται την επόμενη από τις
07:00μ.μ.
Η παραπάνω κατάληψη της οδού είναι κατά παρέκκλιση της παρ. 12 του άρθρου 6Β – κεφάλαιο
ΣΤ. της υπ' αριθμ. 676/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας με εξαίρεση τους κο. Κιρτικίδη Γρηγόριο, εκπρόσωπο
του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΜΕΑ, κο. Γρηγοριάδη Ιωάννη, πρόεδρο της κοινότητας Κοζάνης
και τον κο. Κεχαγιά Φώτη, δημοτικό σύμβουλο, οι οποίοι προτείνουν αρχικά να υλοποιηθεί η
ανάπλαση του πεζοδρόμου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην συνέχεια να εγκριθεί το
αίτημα της επιχείρησης πιτσαρίας – ψησταριάς “VA BENE”.
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Υπηρεσίας η οποία είναι ίδια με της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30418/03-10-2019 της Κακουλίδου Φωτεινής για διακοπή κυκλοφορίας
οχημάτων στην οδό Παρακειμένου από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των νηπίων στον αύλειο χώρο απέναντι από
το νηπιαγωγείο.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος και την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων της οδού
Παρακειμένου, τις ημέρες λειτουργίας του 8ου Νηπιαγωγείου και ώρα από 10:00π.μ. έως 13:00
μ.μ.. Αυτό επιβάλλεται για την ασφάλεια των νηπίων στην πρόσβασή τους από τις αίθουσες
διδασκαλίας προς τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου, ο οποίος υφίσταται απέναντι από το κτίριο
στέγασής του.
Η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Φον Κοζάνης προς την οδό Αμφιπόλεως θα διεξάγεται
δια της οδού Γρανικού.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω ρύθμισης η διακοπή της κυκλοφορίας της οδού θα
πραγματοποιείται με υλικά οδοσήμανσης και σήμανσης του Κ.Ο.Κ., η οποία θα τοποθετείται και
θα αποσύρεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών.
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Γνωμοδότηση Επιτροπής
Δεν αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας κατόπιν παρέμβασης του εκπροσώπου
υποδιοικητού του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης ο οποίος ανέφερε την ακαταλληλότητα της θέσης
στέγασης του 8ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, με αύλειο χώρο, στην απέναντι πλευρά της οδού, που
δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας για την χρήση του από τα νήπια.
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13ο Θέμα
Υπηρεσιακό σημείωμα υπ' αριθμ. 3096/08-10-2019 της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης για
μετονομασία της πλατείας Μητροπολίτου Διονυσίου σε πλατεία Μικράς Ασίας καθώς και την
ονομασία του ανώνυμου όμορου κοινόχρηστου χώρου της βόρειας πλευράς του αύλειου χώρου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου και ανατολικά του Μεγάρου της Μητρόπολης, σε “Πλατεία
Μητροπολίτου Διονυσίου”.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος που συνοδεύεται από την υπ΄αριθμ. 23/2019 σχετική
Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
Ν α ι, ομόφωνα, είναι αναρμόδια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να το συζητήσει και
σύμφωνα με την αριθμό 6/8257/03.02.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
θα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30786/08-10-2019 του “Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Κοζάνης” για
την παράταση τριών (3) ετών διατήρησης του εξωτερικού χρωματισμού των αμαξωμάτων των
ταξί, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση
αλλαγής του χρώματος.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή αιτήματος του “Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Κοζάνης” για την
παράταση της ισχύος της υπ' αριθμ. 344/2013 Α.Δ.Σ, έως τον Δεκέμβριο του 2022, που αφορά
τον εξωτερικό χρωματισμό του αμαξώματος των ταξί, σύμφωνα με την Δ.Μ.Ε./8992/03-062010 για τους λόγους που περιγράφονται στο υπ' αριθμ. 30786/08-10-2019 αίτημα.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Υπηρεσίας η οποία είναι ίδια με της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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16ο Θέμα
Αίτηση υπ' αριθμ. 30348/03-10-2019 κ. Αναστασίου Γερμανού για την αλλαγή χρήσης
υφιστάμενης παρκίδας στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και 11ης Οκτωβρίου από θέση
φορτοεκφόρτωσης σε θέση στάθμευσης δικύκλων, διότι δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
Εισήγηση Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος για αλλαγή χρήσης της υφιστάμενης παρκίδας, στην
οδό Αριστοτέλους, πριν την συμβολή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου, από
θέση φορτοεκφόρτωσης, σε θέση στάθμευσης δικύκλων, για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών της ευρύτερης περιοχής.
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας
Ν α ι, ομόφωνα, στην πρόταση της Υπηρεσίας η οποία είναι ίδια με της Επιτροπής
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2 / 2020
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Βασιλακόπουλος Βασίλειος
Μάρας Ζήσης
Βεντούλη Σουλτάνα
Δεσποτίδης Κων/νος
Κουρού Κων/νος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Φτάκας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 18 Φεβρουαρίου 2020
Ο Γραμματέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2020.02.25 20:06:23 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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