
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ. 3 /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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξωραϊσμό και αναπλάσεις Κοιμητηρίων 
Κοινότητας Πτολεμαΐδας 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οχτώ  (08) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Σιδηρόπουλος Δημήτρης  

Ασβεστάς Δημήτρης  

 

ΑΔΑ: ΨΨΠΥΩΡ6-5ΨΞ



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 του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας κ. Ισαάκ Νικολαΐδης κάνοντας 
εισήγηση στο ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
Υπάρχει όπως όλοι γνωρίζεται Επιτροπή Κοιμητηρίων Δήμου Εορδαίας,  που έχει συσταθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν συμμετέχει κανείς από το  Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πτολεμαΐδας και παρατηρώντας το τι συμβαίνει στα κοιμητήριά μας, στο σεβαστό και με ιερότητα 
χώρο που όλοι μας έχουμε συγγενείς και φίλους, υπάρχουν συμπεριφορές συμπολιτών μας, που 
άναρχα και χωρίς να τηρεί κανονισμό κοιμητηρίων (αν υπάρχει) με απερισκεψία,  χωρίς έλεγχο 
να πραγματοποιεί  φύτευση δένδρων. Αποτέλεσμα των ενεργειών τους , να έχουν φέρει πολλούς 
από τους συντοπίτες μας να διαμαρτύρονται.  
Υπάρχει  μεγάλη δυσκολία στην διαδικασία ταφής και συντήρησης από πλευράς των υπηρεσιών 
που επιμελούνται τα κοιμητήρια.  
Εισηγούμαι να ληφθεί απόφαση που να δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή κοιμητηρίων και τις 
υπηρεσίες του Δήμου να παρέμβουν, για Δημιουργία κοινοχρήστου χώρου όπου να  μπορούν να 
ξαποσταίνουν οι επισκέπτες. Την αφαίρεση όλων των δένδρων, πλην αυτών του κοινοχρήστου 
χώρου και τον εξωραϊσμό σε όλα τα κοιμητήρια.     
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  3/2021 

 
Τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν   
 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εισηγείται προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Εορδαίας και στην αρμόδια Επιτροπή 
Κοιμητηρίων:  
α) Κλάδεμα και αφαίρεση όλων των δένδρων εντός των Κοιμητηρίων (εκτός των 
κοινοχρήστων Χώρων) σύμφωνα με τις ανάγκες . 
β) Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου με υποδομή, για εξυπηρέτηση των επισκεπτών.   
γ) Επιμέλεια για  εξωραϊσμό -  αποκατάστασης επιχρισμάτων-  βαφή όπου χρειάζεται -
αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων και εισόδων – αποκατάσταση περιμετρικών τοιχίων. 
δ) Εξέταση από την Επιτροπή Κοιμητηρίων, δημιουργίας οστεοφυλακίων, σε όλα τα 
Κοιμητήρια της Κοινότητας Πτολεμαΐδας.      
 
 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3/2021 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΑΔΑ: ΨΨΠΥΩΡ6-5ΨΞ



 

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 
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