
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 20554/11-10-2019  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.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
Αρνητική γνωµοδότηση για «παραχώρηση κατά χρήση» έκτασης 727 τ.µ. στην Καραγιαννάκη 
Φωτεινή του Ιωάννη στο αγρόκτηµα (Αυλαγάδες) Πτολεµαΐδας, για αγροτική χρήση- 
δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά.  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα  (09) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Χατζηευστρατίου Κυριάκος 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Λιόντας Γεώργιος  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

  



 

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 ,µε το υπ. αριθµ. 18970/2-10-2019 έγγραφό της η 

∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας ενηµέρωσε πως η Καραγιαννάκη 

Φωτεινή του Ιωάννη αιτείτε παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 727τµ για αγροτική χρήση –

δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 4 Ν. 4061/2012. 

Η εν λόγω έκταση σύµφωνα µε τα κυρωµένα κτηµατολογικά στοιχεία είναι το υπ.αριθµ. 70 τεµάχιο 

(ΚΑΕΚ271125035005) αυλαγάς διαθέσιµος της συµπληρωµατικής διανοµής αγροκτήµατος 

Πτολεµαΐδας έτους 1956, η κυριότητα του οποίου ανήκει στο ∆ηµόσιο και διαχειρίζεται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Ανέφερε επίσης πως στην Κοινότητα Πτολεµαΐδας παρατηρείτε έλλειψη ακινήτων για χρήση.  

Υπάρχει επίσης προοπτική εγκατάστασης δύο οικισµών στην περιοχή της Κοινότητας 

Πτολεµαΐδας και ενδεχόµενη διέλευση οδού από το σηµείο που αιτείτε παραχώρησης η 

ενδιαφερόµενη.  

 Ακόµη το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο είναι πρανές του αντιπληµµυρικού αυλαγά της πόλης της 

Πτολεµαΐδας γεγονός που καθιστά δύσκολη  την µακροχρόνια παραχώρησης του.  

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά  

 

                                                  Αριθµ. Απόφασης  18/2019 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Γνωµοδοτεί  αρνητικά για «παραχώρηση κατά χρήση» έκτασης 727 τ.µ. στην Καραγιαννάκη 

Φωτεινή του Ιωάννη στο αγρόκτηµα (Αυλαγάδες) µε αριθµ. τεµαχίου 70 στην Πτολεµαΐδα, για 

αγροτική χρήση- δενδροκαλλιέργεια- οπωροκηπευτικά.  

 



                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2019 

………………………………………………………………………………………………………….. 

                         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. Λιόντας Γεώργιος 
7. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
8. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


