
 

∆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 για τον προγραµµατισµό συναντήσεων διαβούλευσης µε φορείς και κατοίκους της 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας ενόψει κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου 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 : 

Ενόψει κατάρτισης προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας και σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Ν. 
3852/2010, µε ευθύνη του συµβουλίου της Κοινότητας, έχουµε τη δυνατότητα να προκαλέσουµε 
συνέλευση κατοίκων Κοινότητας,  προκειµένου να προτείνουµε  στα αρµόδια όργανα του δήµου 
τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος, ανάλογα µε το χαρακτήρα των αναγκών των 
κατοίκων της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη. 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Αποδοχή Πραγµατοποίησης συνελεύσεων κατοίκων Πτολεµαΐδας, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο για την από κοινού πραγµατοποίηση. 
Εξουσιοδότηση του προέδρου να συνεργαστεί για την καλύτερη διοργάνωση των συνελεύσεων, οι 
οποίες να  µπορούν να γίνουν ανά συνοικία, ενορία ή άλλη πρόσφορη υποδιαίρεση. 
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά 

 

                                                   Αριθµ. Απόφασης  15/2019 

 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατάθεση προτάσεις για τον προγραµµατισµό συναντήσεων διαβούλευσης µε φορείς και 
κατοίκους της Κοινότητας Πτολεµαΐδας ενόψει κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου 
Εορδαίας όπως αναλυτικά αναφέρετε στο ιστορικό της απόφασης.   
 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  15/2019 

          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 
 

 
 


