
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  

------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 27-9-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  
Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από 
την υπ’ αριθµ. 18676/20-9-2019  πρόσκληση του Προέδρου της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. 
Νικολαΐδη Ισαάκ, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του 
Ν. 3852/10.  
……………………………………………………………………………………………… 
Προτάσεις Κοινότητας Πτολεµαΐδας σχετικά µε την Ποιότητα Ζωής και την Πολιτική Προστασία 
στον ∆ήµο Εορδαίας. 
……………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω δέκα  (10) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Καλαϊτζοπουλου Σαββίνα 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ  

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Λιόντας Γεώργιος  

Φωκάς Ραφαήλ  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  



 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενηµαχαλή ∆έσποινα  

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 : 

1. Η µέχρι σήµερα εικόνα των εργατικών κατοικιών στο οικοδοµικό συγκρότηµα που βρίσκετε 

στο γήπεδο µνήµες Λιγνίτη, δείχνει ότι:  ούτε η ∆ΕΗ ΑΕ και καµία δηµοτική Αρχή έως τώρα,  

δεν ενδιαφέρθηκε για την επίλυση του σοβαρού προβλήµατος που διαχρονικά υπάρχει.   

 
2. Ενόψει χειµερινής περιόδου και αποφυγής όποιων προβληµάτων, πρέπει να προνοήσουµε 

και προετοιµαστούµε µε τη ∆ηµοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της,  για προµήθεια σχετικών 

υλικών και µέσων καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ µας.    

 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

1. Η νέα ∆ηµοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλία για επίλυση του σοβαρού αυτού  

προβλήµατος της εικόνας και της  µη αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των εργατικών 

κατοικιών. Σε Περίπτωση ολιγωρίας των εµπλεκοµένων φορέων,  το Κοινοτικό συµβούλιο 

Πτολεµαΐδας να   προβεί σε απόφαση µηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, για 

επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήµατος.  

Υπάρχουν Προτάσεις Αξιοποίησης Όπως:   
• Παραχώρησης των εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Πτολεµαΐδας και  αξιοποίησή τους  

ως φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές των σχολών που εδρεύουν στην Πτολεµαΐδα , σε 

συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. 

• ∆ηµιουργία Ενεργειακού εκθεσιακού Μουσειακού Πάρκου Πτολεµαΐδας.  

 
2. Συνάντηση µε ∆ηµοτική Αρχή ( Εντεταλµένο Σύµβουλο) και υπηρεσίες του ∆ήµου για τον 

καλύτερο συντονισµό.  

Εισήγηση για προµήθειας άλατος και εργαλείων.   
Γνωστοποίηση υπαλλήλων του ∆ήµου  και κατοίκων της Κοινότητας Πτολεµαΐδας  για τον 
ενδεδειγµένο τρόπο αποχιονισµού και ρήψης άλατος στους οδούς και  κοινόχρηστους χώρους 
της πόλεως. 

 
 

 



  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να τοποθετηθούν σχετικά. 

 

                                                    Αριθµ. Απόφασης  12/2019 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  
      

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατάθεση  σχετικών προτάσεων  Κοινότητας Πτολεµαΐδας σχετικά µε την Ποιότητα Ζωής και την 
Πολιτική Προστασία στον ∆ήµο Εορδαίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης.  
 

                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12 /2019 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 
 

      
                  Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                  Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
         Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ 
2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
3. Φαρµάκης Γεώργιος 
4. Ζώρα Παρασκευή 
5. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
7. Λιόντας Γεώργιος 
8. Φωκάς Ραφαήλ 
9. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
 

 
 


