
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  6/2021 
------------------------------- 

 
 

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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Τρόποι στήριξης Συλλόγων Κοινότητας Πτολεμαΐδας, λόγο πανδημίας (Covid 19) 
……………………………………………………………………………………………….………… 
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  
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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  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι  

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως εδώ και ένα χρόνο οι σύλλογοι της Κοινότητάς μας , αυτά τα 
κύτταρα της κοινωνικής συνοχής και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της 
διατήρησης των αξιών και ιδανικών και όλα αυτά που σημαίνουν πολιτισμός και πολιτιστικό 
στίγμα. Οι Θεματοφύλακες της παράδοσης και διαμόρφωσης σχέσεων κοινωνικών, είναι οι 
πολιτιστικοί μας Σύλλογοι. Είτε είναι Αθλητικοί, η διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
εικαστικών και γενικότερα όλοι οι σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δοκιμάζονται λόγο 
πανδημίας και υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους. Πολλοί από τους συλλόγους δεν έχουν την έδρα τους σε 
ιδιόκτητο ακίνητο και καταβάλουν κανονικά το ενοίκιο και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει 
μεριμνήσει να τους συμπεριλάβει σε πρόγραμμα στήριξης.    
Προτείνω λόγο πανδημίας και αναστολής λειτουργίας των Πολιτιστικών Συλλόγων, η Δημοτική 
Αρχή στο μέτρο του δυνατού και εφικτού, να προβεί σε μείωση των Δημοτικών Τελών και να  
εισηγηθεί στις επιχειρήσεις του Δήμου να πράξουν το ίδιο. Επίσης να λάβει πρωτοβουλία και να 
στείλει αίτημα προς την Κυβέρνηση για μέριμνα στήριξης Συλλόγων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.    
 

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  6/2021 

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

 
Εισήγηση προς τη Δημοτική Αρχή: 

1. Λόγο πανδημίας και αναστολής λειτουργίας των Πολιτιστικών Συλλόγων, η Δημοτική Αρχή 

στο μέτρο του δυνατού και εφικτού να προβεί σε μείωση των Δημοτικών Τελών και να  

εισηγηθεί στις επιχειρήσεις του Δήμου να πράξουν το ίδιο. 

2. Να λάβει πρωτοβουλία και να στείλει αίτημα προς την Κυβέρνηση για μέριμνα στήριξης 

των Συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.    
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                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6 /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: ΨΔΙΖΩΡ6-ΜΗ4


		2021-03-26T10:30:31+0200
	Athens




