
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ. 8 /2021 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  26-4-2021  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα  18:00 μ..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  8575/26-4-2021 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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Γνωμοδότηση   προς  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής   για  την   διατήρηση κενωθέντων  
περιπτέρων επί των οδών 
Α.  Επί της οδού 25ης Μαρτίου  και Ι. Χρηστίδη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας   
Β.  Επί της οδού Νοσοκομείου 10  την Κοινότητα Πτολεμαΐδας.  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι  (06) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας Ζώρα Παρασκευή 

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  

Α. Για το περίπτερο επί της οδού 25ης Μαρτίου  και Ι. Χρηστίδη  στην Κοινότητα 

Πτολεμαΐδας   

Έχοντας υπόψη: 
1.   Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με το αθρ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
2. Η παρ. Γ της εγκ. 38/6-6-2014 της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την υπ’ αριθμ.694/7-12-1960 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Παπαδόπουλο 

Μωυσή του Περικλή. 
4. Την υπ’ αριθμ.357/12-02-1987 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Δ.Ε. Πτολεμαΐδας) του  

Παπαδόπουλο Μωυσή του Περικλή. 
5. Την υπ’ αριθμ.10977/05-10-1987 Μεταβίβαση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην 

Παπαδοπούλου Άννας του Γεωργίου.(Χήρα Μωυσή) 
6. Την υπ’ αριθμ. 82/3/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Δ.Ε. Πτολεμαΐδας) της 

Παπαδοπούλου Άννας του Γεωργίου. 
7. Την υπ’ αριθμ. 10536/10-05-2018 αίτηση του Παπαδόπουλου Νικολάου για την 

μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου λόγω θανάτου της 
Παπαδοπούλου Άννας (μητέρας). 

8. Την από 2/8/2018 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ με την οποία πιστοποιείται ότι το 
ποσοστό αναπηρίας του Παπαδόπουλου Νικολάου του Μωυσή ανέρχεται σε 80%. 

9. Το 13223/14-06-2018 ερώτημα του Δήμου μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου 
– Δυτ. Μακεδονίας / Τμ. Τοπ. Αυτοδ/σης & Νομικών προσώπων Κοζάνης και την 
118082/31-07-2018 απάντηση του προαναφερόμενου Τμήματος. 

10. Την υπ’ αριθμ. 9252/29-05-2018 διαπιστωτική πράξη παράτασης εκμίσθωσης του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου από τον Παπαδόπουλο Ευστράτιο του 
Δημητρίου.  

11. Την υπ’ αριθμ. 19868/21-09-2018 απόφασης του Δήμου Εορδαίας, σχετικά με την 
μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω διαδοχής, στον Παπαδόπουλο 
Νικόλαο του Μωυσή.  

12. Την υπ’ αριθμ. 8757/02-05-2019 αίτηση του Παπαδόπουλου Νικολάου. 
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13. Την υπ’ αριθμ. 8757/02-05-2019 διαπιστωτική πράξη εκμίσθωσης του δικαιώματος του 
περιπτέρου από τον Παπαδόπουλο Νικόλαο του Μωυσή στον Μάρκου Τρύφωνα του 
Σωτηρίου. 

14. Την υπ’ αριθμ. 24266173/16-04-2019 μισθωτήριο μεταξύ του Παπαδοπούλου Νικολάου  
και του Μάρκου Τρύφωνα, για το περίπτερο επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη 

15. Την υπ’ αριθμ. 41695157/28-01-2021 αντίγραφο αποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών 
στοιχειών για την λύση της μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτερού επί 
της 25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη, από τον Μάρκου Τρύφων. (ημ. λύσης  22/07/2020). 

16. 14. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, το περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού 

25ης Μαρτίου και Ι. Χρηστίδη στην Κ. Πτολεμαΐδας, δεν έχει πλέον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσής 
του (λόγω θανάτου), ούτε μισθωτή. 

Χαρακτηρίζεται πλέον ως «κενωθέν» και μπορεί πλέον είτε να παραχωρηθεί σε νέο 
δικαιούχο (με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος), είτε να καταργηθεί.  
  
 Καλείτε λοιπόν το Συμβούλιο της Κ. (ΣΚ) Πτολεμαΐδας να αποφασίσει  τη διατήρηση ή την 
κατάργηση του προαναφερόμενου περιπτέρου.  
Η απόφαση του ΣΚ Πτολεμαΐδας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα 

Η τελική απόφαση για διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου λαμβάνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
Ο Πρόεδρος ανέφερε πως,  είμαστε από τις λίγες πόλεις της χώρας που σε απόσταση 100 μέτρων 
έχουμε 4 & 5 περίπτερα και μάλιστα σε σημεία που όχι μόνο ενοχλούν τους πεζούς,  αλλά 
αμαυρώνουν και την εικόνα του κέντρου της πόλης.  
Προτείνω τη διατήρηση του συγκεκριμένου περιπτέρου και την μεταφορά του κεντρικού 
περιπτέρου της πλατείας σε αυτό,  καταργώντας τη θέση του κεντρικού περιπτέρου της πλατείας.  

 
Β. Για το περίπτερο επί  της οδού  Νοσοκομείου 10    στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας   

Έχοντας υπόψη: 
1. . 1.  Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με το αθρ. 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
2. Η παρ. Γ της εγκ. 38/6-6-2014 της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την υπ’ αριθμ. 8378/01/04-03-2003 απόφαση Νομάρχη για τη χορήγηση άδειας 

εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Κ. Πτολεμαΐδας επί της οδού Νοσοκομείου 10, στην Πασιά 
Ειρήνη του Θωμά. 

4. Την υπ’ αριθμ. 7722/04-11-2004 διαπιστωτική πράξη μίσθωση του περιπτέρου από την 
Πασιά Ειρήνη του Θωμά, στον Τριανταφυλλίδη Λάζαρο του Νικολάου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 38/1/2019 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Δ.Ε. Πτολεμαΐδας) της Πασιά 
Ειρήνης του Θωμά. 

6.  Την υπ’ αριθμ. 51/1/2019 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Δ.Ε. Πτολεμαΐδας) του 
Τριανταφυλλίδη Λάζαρου του Νικολάου. 

7. Την υπ’ αριθμ. 56174/17-04-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. 
Μακεδονίας , σχετικά με την διαδοχή της μίσθωσης του περιπτερού. 

8. Την υπ’ αριθμ. 24530809/06-05-2019 μισθωτήριο μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της 
Φίλκα Γεωργίας του Αθανασίου, για το περίπτερο επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κ. 
Πτολεμαΐδας. 
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9. Την υπ’ αριθμ. 9178/08-05-2019 αίτηση της Φίλκα Γεωργίας του Αθανασίου. 
10. Την υπ’ αριθμ. 9178/08-05-2019 διαπιστωτική πράξη εκμίσθωσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης του περιπτερού επί της Νοσοκομείου 10, από την Φίλκα Γεωργία. 
11. Την υπ’ αριθμ. 45642/14-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την διαδοχή της μίσθωσης του 
περιπτέρου. 

12. Την υπ’ αριθμ. 15584/06-08-2019 Ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης εκμίσθωσης του 
δικαιώματος του περιπτέρου. 

13. Την υπ’ αριθμ. 196223/24-12-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- 
Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την προσφυγή της Φίλκα Γεωργίας.  

14. Την υπ’ αριθμ. 24530809/06-05-2019 μισθωτήριο μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της  
Φίλκα Γεωργίας του Θωμά, για το περίπτερο επί της οδού Νοσοκομείου 10 στην Κ. 
Πτολεμαΐδας. 

15. Tην 15634/30-07-2020 Αίτηση – Υ.Δ της Φίλκα Γεωργίας περί διακοπής μίσθωσης του 
περιπτερού. 

16. Την υπ’ αριθμ. 20645/02-10-2020 διαπιστωτική πράξη διακοπής εκμίσθωσης του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτερού επί της Νοσοκομείου 10, από την Φίλκα 
Γεωργία. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, το περίπτερο που βρίσκεται επί της 
οδού Νοσοκομείου 10 στην Κ. Πτολεμαΐδας, δεν έχει πλέον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσής 
του (λόγω θανάτου), ούτε μισθωτή. 

Χαρακτηρίζεται πλέον ως «κενωθέν» και μπορεί πλέον είτε να παραχωρηθεί σε νέο 
δικαιούχο (με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος), είτε να καταργηθεί. 

 Καλείτε λοιπόν το Συμβούλιο της Κ. (ΣΚ) Πτολεμαΐδας να αποφασίσει  τη διατήρηση 
ή την κατάργηση του προαναφερόμενου περιπτέρου. Η απόφαση του ΣΚ Πτολεμαΐδας είναι 
γνωμοδοτικού χαρακτήρα. 

Η τελική απόφαση για διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου λαμβάνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε, πως προτείνεται  η κατάργηση του συγκεκριμένου περιπτέρου 

  
Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά 

 

                                                   Αριθμ. Απόφασης 8 /2021 

 

Τα μέλη της Κοινότητας   μετά από  συζήτηση  

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

  Εισηγείται    προς   την  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής    
Α.  Την  διατήρηση  του  κενωθέντος περιπτέρου  επί της οδού25ης Μαρτίου  και Ι. Χρηστίδη 
στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας  με την προϋπόθεση  της πρότασης στον ωφελούμενο του 
περιπτέρου της κεντρικής πλατείας για μετακίνησή του στη διατηρητέα θέση και στη συνέχεια 
κατάργηση της θέσης του κεντρικού περιπτέρου.  
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Β.  Την κατάργηση  του κενοθέντως περιπτέρου επί  της οδού Νοσοκομείου 10  την 
Κοινότητα Πτολεμαΐδας  
για τους λόγους που  αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης. 
                                                         

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8 /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. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
4. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
5. Ασβεστάς Δημήτρης 
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