
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ. 23/2021 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  22-11-2021  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  18:00 π..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την υπ.αριθμ. 26450/22-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου   της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  κ. Νικολαΐδη  Ισαάκ,  με Τηλεδιάσκεψη 
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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2022 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά  (07) μέλη .  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Ασβεστάς Δημήτρης 

Φαρμάκης Γεώργιος Σιδηρόπουλος Δημήτρης 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας Λιόντας Γεώργιος 

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Ζώρα Παρασκευή  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  
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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 κατέθεσε τα παρακάτω : 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022  

ΤΗΣ 25 Νοεμβρίου 2021  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 
 

1. Μελέτη κατασκευής τρίτου βρεφονηπιακού σταθμού καθώς ο υπάρχων ένας και η 

λειτουργία του δεύτερου στον Μποδοσάκειο νοσοκομείο δεν επαρκούν ώστε να καλυφθούν 

οι ανάγκες και να διευκολυνθούν οι οικογένειες  της Πτολεμαΐδας. 

2. Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλεως, καθώς 

και σε όλα τα δημοτικά καταστήματα.   

3. Τοποθέτηση πληροφορικών πινακίδων (μνημεία, υπηρεσίες, εκκλησίες, δημόσιοι χώροι 

υγιεινής κ.α.) στις εισόδους και εντός της πόλεως της Πτολεμαΐδας, καθώς και συντήρηση 

των ήδη υπαρχουσών.  

4. Μελέτη και τοποθέτηση υπόγειων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς και κάδων 

ανακύκλωσης, στο εμπορικό κέντρο της πόλης λειτουργώντας αποτρεπτικά στην 

προσέλκυση αδέσποτων ζώων και βελτιώνοντας την αισθητική του αστικού τοπίου της 

πόλης. 

5. Ανάπλαση και συντήρηση υπαρχουσών πάρκων (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, 

αποκατάσταση πρασίνου κ.α.) 

6. Τοποθέτηση πινάκων δημοσίων ανακοινώσεων για κοινωνικές εκδηλώσεις (πολιτιστικά 

δρώμενα, αθλητικές διοργανώσεις, μνημόσυνα, κηδείες κ.α.). 

7. Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης δικύκλων στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ώστε να 

αποφευχθούν φαινόμενα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και να αποτραπεί η 

παρεμπόδιση μετακίνησης των πεζών.   

8. Κατασκευή καλαίσθητων κρηνών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. 

9. Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων και εισόδων πόλεως με εποχικά φυτά. 

10. Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Γονατά, έως την οδό Κανάρη. 

11. Ανάπλαση οδών Οικοτροφείου, Αντιγόνου και Λασσάνη.  

12. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη Νότια είσοδο της Πόλης (διασταύρωση μουσικού 

σχολείου) και Επέκταση νησίδας (μέχρι τη διασταύρωση οδού Δήμητρας), προς αποφυγή 

ατυχημάτων από οχήματα που εισέρχονται από τις εκατέρωθεν οδούς. 

13. Ανάπλαση της οδού από το ΔΑΚ μέχρι τις εργατικές κατοικίες (ΟΕΚ 5 & ΟΕΚ 1) και τον 

Οικισμό Καρδιάς, ώστε οι πολίτες να μετακινούνται απρόσκοπτα και με ασφάλεια 

(φωτισμός, διαβάσεις, ασφαλτόστρωση). Το έργο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε 
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πιθανές έκνομες ενέργειες που παρατηρούνται στα εγκαταλελειμμένα κτίρια εντός των 

εργατικών κατοικιών και θα τις ενώσει με τον αστικό ιστό της Πόλης. 

14. Δημιουργία κυκλικού κόμβου επί της οδού Βενιζέλου (ύψος ΔΑΚ) ώστε να περιοριστεί η 

ταχύτητα των οχημάτων και να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα, ένεκα του μεγάλου 

εύρους διάσχισης οδοστρώματος από τους πολίτες.   

15. Δημιουργία κυκλικού κόμβου επί των οδών: Ελευθερίας, Καραϊσκάκη, Σολωμού, Κοραή, 

στο ύψος της επιχείρησης Χάνογλου. Η παρέμβαση αυτή συμβάλει στο να αποφευχθούν 

τροχαία ατυχήματα.  

16. Ανάπλαση των οδών πέριξ του 5ου Γυμνασίου και των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 3) με 

έργα ασφαλτόστρωσης , πεζοδρόμησης και φωτισμού. 

17. Ανάπλαση οδών πέριξ των εγκαταστάσεων  Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, ώστε να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών που φιλοξενούνται και 

πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Πτολεμαΐδα. 

18.  Μελέτη αξιοποίησης ακινήτων Κοινότητας Πτολεμαΐδας.   

19. Αποκατάσταση νεοκλασικού κτιρίου στη Νοτιοανατολική είσοδο Πτολεμαΐδας (πρώην 

κτίριο σταθμού γεωργικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας),  προς εξυπηρέτηση 

αναγκών της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 

20. Κατασκευή πεζοδρομίων από οδό Ημέρας έως τα Νεκροταφεία. 

21. Ανάπλαση πάρκου εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 2) 

22. Επισκευή Κοινοτικού κτιρίου πάρκου εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 2) 

23. Ανάπλαση πάρκου εντός των εργατικών κατοικιών (ΟΕΚ 3). 

24. Ανάπλαση οδών δυτικά 3ου Γυμνασίου και 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας. 

25. Ανάπλαση οδών: Φιλίππου (Δημοκρατίας - Μεταμορφώσεως), Αγ. Στεφάνου, Ξ. Ασβεστά, 

Καυκάσου, Νικομηδείας, Μητρ. Ιωακείμ και Τραπεζούντος.  

26. Αγροτική οδοποιία. (Έμφαση στις κτηνοτροφικές μονάδες). 

27. Αντιπλημμυρική Προστασία. (Βελτίωση καναλιού ΒΔ πόλεως Πτολεμαΐδας).  

28. Κατασκευή πεζοδρομίων με άσφαλτο και όχι με πλακίδια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν 

και δεν έχουν υπογειοποιηθεί τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, με κύριο γνώμονα: Την 

απρόσκοπτη διέλευση πεζών, το μικρότερο κόστος κατασκευής και την ανακυκλωσιμότητα 

του υλικού.                                                          

29. Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης  όλων των περιαστικών κοινόχρηστων χώρων 

αναψυχής. 

 (Κανάλι από οδό του Νοσοκομείου – LIDL – Πάρκο  Μνήμες Λιγνίτη –  οδό Βενιζέλου, 
Ελευθερίας - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής – Εκτάκτων αναγκών –  Νότια περιμετρική οδό 
που περνάει από τα Νεκροταφεία του Αι Γιάννη και να συνδέεται με τον κόμβο στο τέρμα της 
Διοικητηρίου – οδός Γράμμου –  Μικράς Ασίας – σύνδεση με το Περιμετρικό Κανάλι. Φυσικά 
αυτό θα ενώνετε με το ΣΒΑΑΚ εντός πόλεως).  
30. Μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία Συγκοινωνιακού σταθμού μέσων μαζικής μεταφοράς,  

στη Νότια είσοδο της πόλης Πτολεμαΐδας, στο ύψος της γέφυρας ΒΙΟΠΑ. 

31. Μελέτη και εκτέλεση μεταφοράς προτομών από κεντρική πλατεία, σύμφωνα με την 8/2020 

απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας. 
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Πρόνοια συμβατότητας όλων των παραπάνω τεχνικών έργων με το ΣΒΑΑΚ. 
 
  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  23/2021 

Τα μέλη της  Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  

   

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2022 όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.  
 

                             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23 /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. Ζώρα Παρασκευή 
6. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
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