
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                     Αριθµ. Αποφ. 9 /2020 

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 27-5-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 συνήλθε στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 9640/22-5-2020  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. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
Προτάσεις για τον εξωραϊσµό και την αποψίλωση οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως Πτολεµαΐδας  
……………………………………………………………………………………………….………… 
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 προτείνετε από την Κοινότητα Πτολεµαΐδας ο 

εξωραϊσµός και η αποψίλωση των οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλεως καθώς και των 

εγκαταλελειµµένων ακινήτων .Κρίνετε απαραίτητη η ενηµέρωση από τον ∆ήµο Εορδαίας των 

ιδιοκτητών ακινήτων προκειµένου να διευθετηθεί η κατάσταση των ακινήτων αυτών  κατ εφαρµογή 

των διατάξεων του νόµου.  

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  9/2020 

 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προτείνει τον εξωραϊσµό και την αποψίλωση  οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλεως καθώς και 

των εγκαταλελειµµένων ακινήτων, µε την συνδροµή από τον ∆ήµο Εορδαίας ενηµέρωσης  προς 

τους  ιδιοκτητών ακινήτων προκειµένου να διευθετηθεί η κατάσταση των ακινήτων αυτών  κατ 

εφαρµογή των διατάξεων του νόµου.  

 

                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  9/2020 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 

 
1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ 
2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 



 
      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

3. Φαρµάκης Γεώργιος 
4. Ζώρα Παρασκευή 
5. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
7. Λιόντας Γεώργιος 
8. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


