
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                               Αριθµ. Αποφ. 22/2019 

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

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.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
Πρόταση για τον ορισµό πιθανών χώρων ταφής, σε πιθανή εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των 
χοίρων στον ∆ήµο Εορδαίας.  
……………………………………………………………………………………………….………… 
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 ότι : 

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Πτολεµαΐδας , εισηγείται την από κοινού αντιµετώπιση τυχόν φαινοµένου 
εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στον ∆ήµο Εορδαίας και προτείνει: 
 

1. Η ∆ηµοτική αρχή να έρθει σε επικοινωνία µε τη διοίκηση των ορυχείων στο λεκανοπέδιο, 
για τη δυνατότητα χρήσης χαρακτηρισµένης απόθεσης για τυχών κρούσµατα. Με την 
πρόταση αυτή θα αποφύγουµε διασκορπισµό και πιθανόν προσβολή υδροφόρου 
ορίζοντα.  

2. Επιχείρηση (Σφαγείο) στην περιοχής µας κατέχει αποτεφρωτήριο. Προτείνετε  και πάλι η 

∆ηµοτική Αρχή µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση  καύσης των 

χοίρων στον αναφερόµενο χώρο. 

 

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  22/2019 

 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Προτείνει ο ορισµός πιθανών χώρων ταφής, σε πιθανή εξέλιξη της Αφρικανικής Πανώλης των 
χοίρων στην Εορδαία  να γίνει από κοινού µε την ∆ηµοτική Αρχή,  όπως αναλυτικά αναφέρετε στο 
ιστορικό της απόφασης.  
 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  22/2019 

………………………………………………………………………………………………… 

          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 
 
 

 
 


