
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 6-11-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 22083/31-10-2019  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.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
  Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό  Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2020. 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα  (09) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Λιόντας Γεώργιος 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

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  : 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

06 Νοεµβρίου 2019  
 

1. Μελέτη κατασκευής τρίτου βρεφονηπιακού σταθµού καθώς ο υπάρχων ένας και η 

προοπτική λειτουργίας του δεύτερου στον Μποδοσκάκειο νοσοκοµείο δεν επαρκούν ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες και να διευκολυνθούν οι οικογένειες  της Πτολεµαΐδας. 

 
2. Μελέτη προσβασιµότητας ΑΜΕΑ σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλεως, καθώς 

και σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα.   

 
3. Τοποθέτηση πληροφορικών πινακίδων (µνηµεία, υπηρεσίες, εκκλησίες, δηµόσιοι χώροι 

υγιεινής κ.α.) στις εισόδους και εντός της πόλεως της Πτολεµαΐδας, καθώς και συντήρηση 

των ήδη υπαρχουσών.  

 
4. Μελέτη και τοποθέτηση υπόγειων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων, καθώς και κάδων 

ανακύκλωσης, στο εµπορικό κέντρο της πόλης λειτουργώντας αποτρεπτικά στην 

προσέλκυση αδέσποτων ζώων και βελτιώνοντας την αισθητική του αστικού τοπίου της 

πόλης. 

 
5. Ανάπλαση και συντήρηση υπαρχουσών πάρκων (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, 

αποκατάσταση πρασίνου κ.α.) 

 
6. Τοποθέτηση πινάκων δηµοσίων ανακοινώσεων για κοινωνικές εκδηλώσεις (πολιτιστικά 

δρώµενα, αθλητικές διοργανώσεις, µνηµόσυνα, κηδείες κ.α.). 

 

 
7. Μελέτη δηµιουργίας χώρου στάθµευσης δικύκλων στο εµπορικό κέντρο της πόλης ώστε να 

αποφευχθούν φαινόµενα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και να αποτραπεί η 

παρεµπόδιση µετακίνησης των πεζών.   

 



 
8. Κατασκευή καλαίσθητων κρηνών σε κοινόχρηστους χώρους. 

 
9. Καλλωπισµός κοινόχρηστων χώρων και εισόδων πόλεως µε εποχικά φυτά. 

 

 

10. Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Γονατά έως την οδό Κανάρη. 

 
11. Ανάπλαση οδών Οικοτροφείου, Αντιγόνου και Λασσάνη.  

 
 

12. Επέκταση νησίδας η δηµιουργία κόµβου,  στη Νότια είσοδο της Πόλης (διασταύρωση 

µουσικού σχολείου) προς αποφυγή ατυχηµάτων από οχήµατα που εισέρχονται από τις 

εκατέρωθεν οδούς. 

 
 

13. Ανάπλαση της οδού από το ∆ΑΚ µέχρι τις εργατικές κατοικίες (ΟΕΚ 5 & ΟΕΚ 1) και τον 

Οικισµό Καρδιάς, ώστε οι πολίτες να µετακινούνται απρόσκοπτα και µε ασφάλεια 

(φωτισµός, διαβάσεις, ασφαλτόστρωση). Το έργο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε 

πιθανές έκνοµες ενέργειες που παρατηρούνται στα εγκαταλελειµµένα κτίρια εντός των 

εργατικών κατοικιών και θα τις ενώσει µε τον αστικό ιστό της Πόλης. 

 
14. ∆ηµιουργία κυκλικού κόµβου επί της οδού Βενιζέλου (ύψος ∆ΑΚ) ώστε να περιοριστεί η 

ταχύτητα των οχηµάτων και να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήµατα ένεκα του µεγάλου 

εύρους διάσχισης οδοστρώµατος από τους πολίτες.   

     
 

15. Ανάπλαση των οδών πέριξ του 5ου Γυµνασίου και των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 3) µε 

έργα ασφαλτόστρωσης , πεζοδρόµησης και φωτισµού. 

 
 

16. Ανάπλαση οδών πέριξ των εγκαταστάσεων  Πανεπιστηµίου ∆υτ. Μακεδονίας, ώστε να 

δηµιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλούς µετακίνησης των φοιτητών που φιλοξενούνται και 

πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Πτολεµαΐδα. 

 
17.  Μελέτη αξιοποίησης ακινήτων Κοινότητας Πτολεµαΐδας.   

 

 



18. Αποκατάσταση νεοκλασικού κτιρίου στη Νοτιοανατολική είσοδο Πτολεµαΐδας (πρώην 

κτίριο σταθµού γεωργικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας) προς εξυπηρέτηση αναγκών 

της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 

 
19. Κατασκευή πεζοδροµίων από οδό Ηµέρας έως τα Νεκροταφεία. 

 
20. Ανάπλαση πάρκου εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 2) 

 
21. Επισκευή Κοινοτικού κτιρίου πάρκου εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 2) 

 

 

22. Ανάπλαση πάρκου εντός των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 3). 

 

23. Ανάπλαση οδών δυτικά 3ου Γυµνασίου και 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας. 

 

24. Ανάπλαση οδών: Φιλίππου (∆ηµοκρατίας - Μεταµορφώσεως), Αγ. Στεφάνου, Ξ. Ασβεστά, 

Καυκάσου, Νικοµηδείας, Μητρ. Ιωακείµ και Τραπεζούντος.  

 

25. Αγροτική οδοποιία (πρόσβαση σε κτηνοτροφικές µονάδες).  

 

26. Αντιπληµµυρική Προστασία (βελτίωση καναλιού  βορειοδυτικά της Πόλεως της 

Πτολεµαΐδας).  

 

27. Κατασκευή πεζοδροµίων µε άσφαλτο και όχι µε πλακίδια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν 

και δεν έχουν υπογειοποιηθεί τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, µε κύριο γνώµονα: Την 

απρόσκοπτη διέλευση πεζών, το µικρότερο κόστος κατασκευής και την ανακυκλωσιµότητα 

του υλικού. 

28. Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρµογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως στα ∆υτικά της 

Πτολεµαΐδας (περιοχή πίσω από το Σύλλογο Μικρασιατών ) και έναρξη έργων υποδοµής.  

 

29. Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάπλασης  όλων των περιαστικών κοινόχρηστων χώρων 

αναψυχής. 

 (Κανάλι από οδό του Νοσοκοµείου – LIDL – Πάρκο  Μνήµες Λιγνίτη –  οδό Βενιζέλου, 
Ελευθερίας - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής – Εκτάκτων αναγκών –  Νότια περιµετρική οδό 
που περνάει από τα Νεκροταφεία του Αι Γιάννη και να συνδέετε µε τον κόµβο στο τέρµα της 
∆ιοικητηρίου – Οδός Γράµµου –Μικράς Ασίας - σύνδεση µε το Περιµετρικό Κανάλι. Φυσικά 
αυτό θα ενώνετε µε το ΣΒΑΑΚ εντός πόλεως).  
30. Μελέτη δηµιουργίας σταθµού αστικών και υπεραστικών µέσων µαζικής µεταφοράς,  στη 

Νότια η Ανατολική πλευρά  της πόλης Πτολεµαΐδας. 



Πρόνοια συµβατότητας όλων των παραπάνω τεχνικών έργων µε το ΣΒΑΑΚ. 
 
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  21/2019 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                         

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό  Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2020 όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.  

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  21/2019 

          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. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
8. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


