
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  4/2022 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  24-1-2022  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα  18:00 μ..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  1190/20-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας  κ. Νικολαΐδη   Ισαάκ,  δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  και του αρθ. 67 , παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 
57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ)του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε 
νόμιμα στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   
του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Γνωμοδότηση σχετικά με την λήψη απόφασης μετά από αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue για την 
δέσμευση χώρων στάθμευσης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οχτώ  (08) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Ασβεστάς Δημήτρης Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Λιόντας Γεώργιος 

Φαρμάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Σιδηρόπουλος 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:  

Σύμφωνα με την αίτηση με αριθμ. Πρωτ. 29489/21-12-2021 της εταιρείας ΔΕΗ Blue, η εταιρεία 
προτείνει στο Δήμο μας την δωρεάν εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών  φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σε θέσεις της επιλογής μας. Προτείνουμε την έγκριση οκτώ (8) σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων από την ΔΕΗ Blue σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Εορδαίας και 
συγκεκριμένα στις παρακάτω θέσεις: 

1) Έμπροσθεν Δημαρχείου 40.510405, 21.681811 (2 θέσεις φόρτισης) 
2) Κέντρο πόλης Πτολεμαΐδας 40.514256, 21.680564 (2 θέσεις φόρτισης) 
3) Παρκινγκ εμπορικού πολύκεντρου 40.513796, 21.676022 (2 θέσεις φόρτισης) 
4) Κοινότητα Βλάστης 40.453945, 21.523178 (2 θέσεις φόρτισης) 

Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν 
όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι αντίστοιχοι νόμοι και οδηγίες. 
Μετά την έγκριση των ανωτέρω θέσεων προτείνουμε να ενημερωθεί σχετικά, ο ανάδοχος για 
το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου. 

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης  4/2022 

Τα μέλη της  Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη δωρεάν εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών  φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων μετά από αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue και σχετικά με την δέσμευση χώρων 
στάθμευσης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προτείνει τις παρακάτω θέσεις: 

1) Παραπλεύρως του  Δημαρχείου επί της οδού Γκανιάτσου (2 θέσεις φόρτισης). 
2) Αντί του κέντρου της Πόλης Πτολεμαΐδας, να γίνει περιφερειακά (είτε στο “Μνήμες 

Λιγνίτη”, είτε στο Πάρκο εκτάκτων αναγκών, είτε στο Πνευματικό Κέντρο”) . (2 θέσεις 
φόρτισης) 

3) Παρκινγκ εμπορικού πολύκεντρου (2 θέσεις φόρτισης) 

όπως αναλυτικά αναφέρετε στο ιστορικό της απόφασης. 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  4/2022 

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

              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
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Ακριβές απόσπασμα 
                      Πτολεμαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεμαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Ασβεστάς Δημήτρης 
2. Φαρμάκης Γεώργιος 
3. Ζώρα Παρασκευή 
4. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
5. Λαμπρόπουλος Ισαάκ 
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
7. Σιδηρόπουλος Δημήτρης 
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