
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                             Αριθμ. Αποφ.  3/2020 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
   Πτολεμαΐδα σήμερα 29-1-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.  στο Δημοτικό  Κατάστημα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συμβούλιο της  Κοινότητας Πτολεμαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 1656/23-1-2020  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.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
Γνωμοδότηση   προς  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής   για  την   διατήρηση κενωθέντων  
περιπτέρων επί των οδών 
Α.  Μικράς  Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας   
Β. Πλατεία Χριστίδη την Κοινότητα Πτολεμαΐδας.  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω δέκα  (10) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Ασβεστάς Δημήτρης 

Φαρμάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  

Λιόντας Γεώργιος  
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Σιδηρόπουλος Δημήτρης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  

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  

Α. Για το περίπτερο επί της οδού  Μικράς  Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην 

Κοινότητα Πτολεμαΐδας   

Έχοντας υπόψη: 
1. την υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με το αθρ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
2. την παρ. Γ της εγκ. 38/6-6-2014 της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την 2891/28-12-2010 απόφαση Νομάρχη για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης 

περιπτέρου επί των οδών Μικράς  Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές)  στην Βασιλάκη 
Ζωή του Μαρίνου. 

4. Την αριθ. 95, τόμος 3, έτος 2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου  (Δ.Ε Πτολεμαΐδας- Δ 
Εορδαίας)  της Βασιλάκη Ζωής του Μαρίνου 

5. Την από 3/5/2018 εισήγηση προς το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας 
σχετικά με το ίδιο θέμα  

 
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το σχε. 5 επανυποβάλουμε την εισήγηση ,αναφέροντας ότι το 
περίπτερο που βρίσκεται επί  των οδού  Μικράς  Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην 
Κοινότητα Πτολεμαΐδας  , δεν έχει πλέον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης του (λογω θανάτου) ούτε 
μισθωτή. 
Χαρακτηρίζεται πλέον ως «κενωθέν» και μπορεί είτε να παραχωρηθεί σε νέο δικαιούχο (με τις 
διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος) είτε να καταργηθεί.  
 Καλείτε  λοιπόν το Συμβούλιο της Δ.Κ.  Πτολεμαΐδας να αποφασίσει  τη διατήρηση ή την 
κατάργηση του περιπτέρου. Η απόφαση του ΣΔΚ Πτολεμαΐδας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. 
Άποψη της υπηρεσίας μας είναι η διατήρηση του περιπτέρου διότι πλησίον αυτού δεν υπάρχουν 
άλλα περίπτερα και εξυπηρετεί τόσο τους περίοικους όσο και τους διερχόμενους πολίτες. 

Η τελική απόφαση για διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου λαμβάνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Β. Για το περίπτερο επί της Πλατεία Χριστίδη  στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας   

Έχοντας υπόψη: 
1. την υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με το αθρ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
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2. την παρ. Γ της εγκ. 38/6-6-2014 της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. Την 4304/24-10-2007 απόφαση Νομάρχη για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρου στην Δ. Κ Πτολεμαΐδας στην πλατεία Χρηστίδη στην Παναγιωτίδου Θεόπη 
του Χρήστου. 

4. Την αριθ. 195/50/2012 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου  (Δ.Ε Πτολεμαΐδας- Δ Εορδαίας)  
της  Παναγιωτίδου Θεόπη του Χρήστου 

5. Την από 19/8/2018 εισήγηση προς το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας 
σχετικά με το ίδιο θέμα  

 
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το σχε. 5 επανυποβάλουμε την εισήγηση ,αναφέροντας ότι το 
περίπτερο που βρίσκεται στην Πλατεία Χριστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας  , δεν έχει πλέον 
κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης του (λογω θανάτου) ούτε μισθωτή. 
Χαρακτηρίζεται πλέον ως «κενωθέν» και μπορεί είτε να παραχωρηθεί σε νέο δικαιούχο (με τις 
διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος) είτε να καταργηθεί.  
 Καλείτε  λοιπόν το Συμβούλιο της Δ.Κ.  Πτολεμαΐδας να αποφασίσει  τη διατήρηση ή την 
κατάργηση του περιπτέρου. Η απόφαση του ΣΔΚ Πτολεμαΐδας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. 
Άποψη της υπηρεσίας μας είναι η διατήρηση του περιπτέρου διότι πλησίον αυτού δεν υπάρχουν 
άλλα περίπτερα και εξυπηρετεί τόσο τους περίοικους όσο και τους διερχόμενους πολίτες. 

Η τελική απόφαση για διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου λαμβάνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά 

 

                                                   Αριθμ. Απόφασης 3 /2020 

 

Τα μέλη της Κοινότητας   μετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

  Εισηγείται    προς   την  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής   την  διατήρηση  των  κενωθέντων 
περιπτέρων επί των οδών 
Α.  Μικράς  Ασίας και Γράμμου (Τεχνικές Σχολές) στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας   
Β.    Πλατεία Χριστίδη την Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης. 
 
    
                                Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3 /2020 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ακριβές απόσπασμα 
                      Πτολεμαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεμαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαμπρόπουλος Ισαάκ 
2. Φαρμάκης Γεώργιος 
3. Ζώρα Παρασκευή 
4. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
5. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
6. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
7. Σιδηρόπουλος Δημήτρης 
8. Λιόντας Γεώργιος 
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