
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                     Αριθµ. Αποφ.  14/2020 

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 7-7-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 12968/1-7-2020  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. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
Πρόταση για την τοποθέτησης δύο κατά ελάχιστο υποδοµών ύδρευσης (ποτίστρες), προς 
εξυπηρέτηση του  ζωικού κεφαλαίου 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά   (07) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρµάκης Γεώργιος Ασβεστάς ∆ηµήτρης 

Ζώρα Παρασκευή Λιόντας Γεώργιος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

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 : 



Κατόπιν έρευνας και επαφών που έγιναν από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, σε συνεργασία µε τον 
Κοινοτικό Σύµβουλο κο Γεώργιο Φαρµάκη,  τόσο µε τους κτηνοτρόφους της κοινότητάς µας,  όσο 
και µε υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου µας, προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης δύο κατά 
ελάχιστο υποδοµών ύδρευσης (ποτίστρες), προς εξυπηρέτηση του  ζωικού κεφαλαίου,  
συµβάλλοντας στη  βελτίωση των συνθηκών καθηµερινότητας των κτηνοτρόφων της κοινότητάς 
µας. 
  Τα σηµεία που προτείνονται είναι:  

• Περιοχή φυτωρίου, κοντά στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς. 

• Περιοχή υποσταθµού ∆ΕΗ ΑΕ.   
Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά 
 
 
                                                         Αριθµ. Απόφασης  14/2020 

 

  Μετά από διαλογική συζήτηση το συµβούλιο 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την αποστολή των προτάσεων προς τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και εµπλεκόµενες υπηρεσίες, για 
τοποθέτηση δύο κατά ελάχιστο υποδοµών ύδρευσης (ποτίστρες), προς εξυπηρέτηση του  ζωικού 
κεφαλαίου της κοινότητας,  συµβάλλοντας στη  βελτίωση των συνθηκών καθηµερινότητας των 
κτηνοτρόφων.   
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14 /2020 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


