
 

∆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.  
………………………………………………………………………………………………………….. 
Πρόταση για πρόσκληση καθαρισµού ακινήτων εντός και περιξ της Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
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  

Με δεδοµένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης, αποτελούν 
κοινωνικά αγαθά άµεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία πρέπει να  
ξεκινήσει εκστρατεία ενηµέρωσης, προκειµένου να καθαριστούν τα  οικόπεδα  και οι ακάλυπτοι 
χώροι  που υπάρχουν στην Κοινότητα Πτολεµαΐδας. 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
Οι  ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπέδων αλλά και άλλων ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται µέσα  στα διοικητικά  όρια  της Κοινότητας  αλλά και σε απόσταση 100 µέτρων από 
αυτά,  να υποχρεούνται να τους  καθαρίζουν  από τα ξερά χόρτα και να αποµακρύνουν τυχόν 
άλλα εγκαταλελειµµένα υλικά ή αντικείµενα  που βρίσκονται µέσα σε αυτούς,  ώστε να  αποτραπεί 
το ενδεχόµενο  να προκληθεί  πυρκαγιά ή ακόµη και να επεκταθεί γρήγορα. 
 Οι ιδιοκτήτες να διατηρούν τους χώρους ελεύθερους από απορρίµµατα ακόµη και όταν 
προέρχονται από τρίτους και θα πρέπει να προβαίνουν  σε περιοδική καθαριότητα και σε 
αποψίλωση, όπως άλλωστε ορίζει και η  ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 3852/2010, άρθρο 94  παραγρ. 
26), καθώς να  είναι υπεύθυνοι και υποχρεωµένοι  για τον καθαρισµό τους. 
Σε περίπτωση που  οι ιδιοκτήτες που εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται και µετά από  τις 
σχετικές συστάσεις, ο ∆ήµος να έχει το δικαίωµα, να παρεµβαίνει και να µεριµνά για την 
περιοδική καθαριότητα και την αποψίλωση (ξεχορτάριασµα), καταλογίζοντας όµως  τα έξοδα 
στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύµφωνα, µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Οι ιδιοκτήτες  να υποχρεούνται να πληρώσουν  ολόκληρη τη δαπάνη που θα  πραγµατοποιεί  ο 
∆ήµος, καθώς και πρόστιµο, να υποβάλλεται και µήνυση για το αδίκηµα, όπως προβλέπει το 
άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (για παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από φωτιά). 
Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε τον καθαρισµό των  δηµόσιων  οικοπέδων  και  όταν 
ολοκληρωθεί,  να συνεχιστεί ο καθαρισµός και στα  ανοιχτά  ιδιωτικά οικόπεδα, των οποίων οι 
ιδιοκτήτες ή  οι νοµείς και οι επικαρπωτές, παρά την ειδοποίηση δεν συµµορφώθηκαν και φυσικά 
να υποστούν τις οικονοµικές συνέπειες που ορίζει ο νόµος και ο κανονισµός του ∆ήµου. 
. 

 

                                                      Αριθµ. Απόφασης 9/2019 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   



                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Την κατάθεση της σχετικής πρόταση για πρόσκληση καθαρισµού ακινήτων εντός και περιξ της 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας  στους όλους τους εµπλεκόµενους   
 

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2019 

                       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 
 

 
 


