
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  2/2021 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  11-3-2021  ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  18:00 μ..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  4854/8-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου   
της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  κ. Νικολαΐδη  Ισαάκ,  με Τηλεδιάσκεψη   μέσω   e- presence.gov.gr 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 
εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-
2020 με τα παρακάτω θέματα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Μέτρα Πολιτικής Προστασίας στο φερόμενο χώρο προσωρινής ημιδιαμονής Ρομά στην 
Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οχτώ  (08) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

Νικολαΐδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Σιδηρόπουλος Δημήτρης  

Ασβεστάς Δημήτρης  

 

ΑΔΑ: 6Ν91ΩΡ6-Ξ5Α



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 Ισαάκ  τον λόγο έδωσε στον 
Σύμβουλος κ. Κυριάκος Χατζηευστρατίου ο οποίος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέμα 
ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Ένα θέμα που είναι λεπτό και χρίζει μεγάλης προσοχής και αφορά το χώρο  προσωρινής 
φιλοξενίας και επιφυλάσσομαι αν λέγετε έτσι και είναι σωστό. Ο χώρος αυτός έχει προβληματίσει 
παλαιότερες δημοτικές αρχές. Έχουν σημειωθεί προβατικές συμπεριφορές από ομάδες Ρομά που 
διαμένουν στο χώρο και έχουν γίνει ενέργειες στο παρελθόν από πολλές υπηρεσίες για να δούμε 
τι μπορούμε να κάνουμε.  
Μετά από προτροπή συναδέλφου ( Πυροσβέστη) που βρισκόταν στο χώρο και είδαν μια 
παράβαση που γίνεται στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΕ, μου ζήτησε σαν κοινοτικός σύμβουλος να 
παρέμβω και να ζητήσω να γίνει θέμα στο Συμβούλιο Κοινότητας όσο αναφορά την ασφάλεια 
πρώτα των ανθρώπων Ρομά που βρίσκονται στην περιοχή και μετά υπαλλήλων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που καλούνται να σβήσουν φωτιές στη γύρω περιοχή, αλλά και σε 
γεωργούς της γύρω περιοχής  που έρχονται σε  κίνδυνο μέχρι και ηλεκτροπληξίας. 
Οι συμπεριφορές αυτές   προβατικές είναι οι εξής:  Έχει γίνει στην περίφραξη της ΔΕΥΑΕ κοπή 
του συρματοπλέγματος και έχουν φτάσει μέχρι τη χελώνα τροφοδοσίας του αντλιοστασίου. Έχω 
κάνει επαφή με κάποιους Αντιδημάρχους τον προηγούμενο καιρό  όπως με τον κ. Σιδηρόπουλο, κ. 
Κεσκερίδη, κ. Σεβαστού, κ. Τσεχελίδη που νομίζω τους αφορά το θέμα για να βρούμε ένα δίαυλο 
επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτούς τους κατοίκους και της Κοινότητας της Πόλης μας.  
Συγκεκριμένα του ρώτησα πως είναι μέσα από δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται το νερό 
πόσιμο;  γιατί στη γύρω περιοχή του αντλιοστασίου υπάρχουνε πολλά μπάζα και σκουπίδια, 
συχνά ανάβουνε φωτιές και καίνε καλώδια , μπαταρίες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούμε να 
είναι επικίνδυνα για την ποιότητα του νερού. Οπότε θεωρώ θα πρέπει στην απόφαση που θα 
πάρουμε να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση απομάκρυνσης αυτών των κατοίκων εκεί για 
υγειονομικούς λόγους.  
Επίσης η περιοχή εκεί γύρω έχει αρχίσει να θυμίζει ανεξέλεγκτη χωματερή με πολλά μπάζα που 
πετάνε σε όπλο το χώρο και ο χώρος αυτός είναι το ρέμα που είναι ακριβός από δίπλα στο 
αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΕ, όπως και χωράφια ιδιωτών γεωργών που βλέπουμε τις καλλιέργειες 
τους να γίνετε μέσα χαμός και να δημιουργούνται προβλήματα σε γεωργικά μηχανήματα όπως θα 
σας αναφέρει και ο καλεσμένος μας μετά.  
Θα ήθελα να υπάρξει μια τοποθέτηση αν θέλουν κάποιοι αντιδήμαρχοι να τοποθετηθούνε η να 
κάνουνε κάποιες ερωτήσεις επί του θέματος.   
Να δώσουμε λίγο χρόνο στον καλεσμένο μας να μας δώσει την προσωπική του κατάθεση όπως 
έχει γίνει και στην Αστυνομία η καταγγελία του και μετά να έρθουμε σε επικοινωνία όλοι μαζί. 
Ευχαριστώ. 
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  2/2021 

 

ΑΔΑ: 6Ν91ΩΡ6-Ξ5Α



Τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και τη συμμετοχή  τόσο του 
συντοπίτη μάρτυρα γεγονότων, όσο Αντιδημάρχων και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 
Εορδαίας που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και συνέβαλαν στο διάλογο όπου  οι τοποθετήσεις 
τους καταγράφηκαν στο βίντεο της τηλεδιάσκεψης,  αποφάσισαν ομόφωνα:  
 

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς τη Δημοτική Αρχή : 
1. Απομάκρυνση  άμεσα των καταλυμάτων  Ρομά πέριξ του αντλιοστασίου. 

2. Να μεριμνήσει με τις υπηρεσίες  καθημερινότητας τον εξωραϊσμό του χώρου, για να 

αποφευχθεί η δημιουργία παράνομης χωματερής στο ρέμα και την  προστασία των 

αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής. 

3. Μέτρα προστασίας για πιθανούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.  

 

                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2021 

………………………………………………………………………………………………. 

               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 Δημήτρης 
7. Ασβεστάς Δημήτρης 
 
 
 

 
 

ΑΔΑ: 6Ν91ΩΡ6-Ξ5Α


		2021-03-26T09:46:59+0200
	Athens




