
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                     Αριθµ. Αποφ. 18 /2020 

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
   Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 23-12-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σύµφωνα µε το Άρθρο 
88 του Ν. 3852/2010, την υπ’αριθµόν Εγκυκλίου 88 - ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθµόν Εγκυκλίου 18318 - 
13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση  το Συµβούλιο της  
Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ αριθµ. 26936/17-12-2020  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. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά «Θέσεις επί του µεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης 
επενδύσεων ανανεώσιµών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Π∆Μ».  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα   (09) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Λιόντας Γεώργιος 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  

Φαρµάκης Γεώργιος  



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 παραλαβής εγγράφου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε αρ. πρωτ. 
177425/09.12.2020 και θέµα «Θέσεις επί του µεγάλου ενδιαφέροντος ανάπτυξης επενδύσεων 
ανανεώσιµών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Π∆Μ», µε οποίο ζητούν την κατάθεση απόψεων του 
Συµβουλίου Κοινότητας Πτολεµαΐδας σχετικά µε τις δραστηριότητες επί των ενεργειακών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή. Εισηγήθηκε την σύνταξη επιστολής για λήψη πρωτοβουλιών από 
την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  προς ενηµέρωση του Συµβουλίου Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
αναφορικά µε το χωροταξικό των προαναφεροµένων ενεργειακών δραστηριοτήτων,  αλλά και τη 
συνεχή ενηµέρωση των πολιτών δια µέσου των εκλεγµένων οργάνων τους για κάθε είδους 
δραστηριότητες που τους αφορούν και θίγουν άµεσα. 
 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.  
 
                                                     Αριθµ. Απόφασης 18 /2020 

 

  Τα µέλη του Συµβουλίου Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση, συνάχθηκαν οµόφωνα µε την 

παραπάνω πρόταση του Προέδρου Συµβουλίου Κοινότητας 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τη σύνταξη επιστολής για λήψη πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  
προς ενηµέρωση του Συµβουλίου Κοινότητας Πτολεµαΐδας αναφορικά µε το χωροταξικό 
των προαναφεροµένων ενεργειακών δραστηριοτήτων,  αλλά και τη συνεχή ενηµέρωση των 
πολιτών δια µέσου των εκλεγµένων οργάνων τους για κάθε είδους ενέργειες που τους 
αφορούν και τους θίγουν άµεσα.  
 

                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18 /2020 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 
 

 
 
 
1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ 



      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
3. Ζώρα Παρασκευή 
4. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
5. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
6. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
7. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
8. Φαρµάκης Γεώργιος 
 
 

 
 


