
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                       Αριθµ. Αποφ.  28/2021 

------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  20-12-2021  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα  16:00 π..µ.  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε συνεδρίαση µετά από την υπ.αριθµ. 28861/16-12-2021 
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 ∆1α. 63548/7-10-
2020 µε τα παρακάτω θέµατα: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
            Γνωµοδότηση για την εγκατάσταση µνηµείου σε υπαίθριο χώρο 
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά  (07) µέλη .  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης Λαµπρόπουλος Ισαάκ 

Φαρµάκης Γεώργιος Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας Λιόντας Γεώργιος 

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Ζώρα Παρασκευή  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενηµαχαλή ∆έσποινα  



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 : 

Με το υπ.αριθµ. 25953/16-11-2021 έγγραφό τους το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων αιτείται την 

παραχώρηση ενός υπαίθριου χώρου έτσι ώστε να τον αξιοποιήσουν κατά κύριο λόγω ως σηµείο 

αναφοράς στην µνήµη των σφαγιασθέντων Προσκόπων στο Αϊδίνη το 1919 και των 

αποδηµησάντων Προσκόπων της Πόλης µας. Στο χώρο θα κατασκευαστεί ανάλογο µνηµείο και 

τον υπόλοιπο χώρο µε κατάλληλη διαµόρφωση θα αξιοποιήσει το 1ο Σύστηµα Προσκόπων- 

Λυκόπουλων και Ανιχνευτών για τις υπαίθριες δραστηριότητες όταν ο καιρός το επιτρέπει.  

Ως χώρος κρίνετε κατάλληλο το µέρος εκείνο που είναι πίσω από το Ωδείο και µπροστά από την 

βόρεια πύλη των Κοιµητηρίων της πόλης επί των οδών ∆ήµητρας και Βαρβούτη. 

Με το υπ.αριθµ. 25953/25-11-2021 η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µας ενηµερώνει σχετικά ότι µε την 

παρ. 1 άρθρο 16 του Ν 2831/200 , το άρθρο 20 του Ν 4067/2012, την παρ. ι του άρθρου 1 της 

υπ.αριθµ. 113130/3420/20 Απόφασης ΥΠΕΝ-∆ΑΟΚΑ, επιτρέπεται χωρίς την έκδοση οικοδοµικής 

άδειας η εγκατάσταση µνηµείων στους δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, ύστερα από απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έγκριση της µελέτης από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου 

και του οικείου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.  

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθµ. Απόφασης  28/2021 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από  συζήτηση  

   

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

           Γνωµοδοτεί θετικά  για την εγκατάσταση µνηµείου από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων σε 
υπαίθριο χώρο του ∆ήµου όπως αναλυτικά αναφέρετε στο ιστορικό της απόφασης.  
 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  28/2021 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασµα  



                      Πτολεµαΐδα  
 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

1. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
2. Φαρµάκης Γεώργιος 
3. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
4. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
5. Ζώρα Παρασκευή 
6. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 
 
 

 
 


