
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                     Αριθµ. Αποφ.  6/2020 

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 31-3-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ( σχετική η υπ’αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκ ΥΠ ΕΣ) ύστερα από την υπ’αριθ. 
7176/27-3-2020 πρόσκληση  του προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους 
συµβούλους χωριστά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία 
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
                    Προέγκριση ίδρυσης παιδότοπου 
……………………………………………………………………………………………….………… 
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 Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Λιόντας Γεώργιος  

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 : 

Με την υπ.αριθµ. 7034/20-3-2020 αίτηση του της «Ιωσήφ & Ζαφείρω Μπαλτατζίδη ΟΕ» αιτείτε 

προέγκριση  άδειας ίδρυσης παιδότοπου στο µε αριθµ. 1027 αγροτεµάχιο του Αγροκτήµατος 

Πτολεµαΐδας.  

Με το υπ.αριθµ. 6350/12-3-2020 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  µας γνωρίζει ότι το 

υπ.αριθµ. 1027 αγροτεµάχιο Κτηµατολογίου Υπουργείου Γεωργίας του Αγροκτήµατος 

Πτολεµαΐδας , βρίσκεται εκτός του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της Πόλης Πτολεµαΐδας και δεν 

υπάρχει περιορισµός ως προς τις χρήσεις Γής .  

Επισηµαίνει επίσης  πως ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προβεί στην λήψη όλων των σχετικών 

αδειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Παιδότοπου.   

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά  

 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  6/2020 

 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Την προέγκριση ίδρυσης παιδότοπου της «Ιωσήφ & Ζαφείρω Μπαλτατζίδη ΟΕ» σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.  
 

 

 

                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  6/2020 

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

          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. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


