
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ. 5 /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 εκμίσθωση κτιρίων εντός του χώρου της ΑΕΒΑΛ 
……………………………………………………………………………………………….………… 
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  

 

ΑΔΑ: 9ΣΚΣΩΡ6-Ι5Υ



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 : 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με το υπ. αριθμ. 29251/22-12-2021 έγγραφό της μας ενημερώνει για 

την σχετική αίτηση του Προέδρου των ΚΤΕΛ με το συνημμένο σκαρίφημα για τα αιτούμενα προς 

ενοικίαση κτίρια και μας γνωστοποιεί πως τα Αστικά ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας ζητούν την ενοικίαση 

τριών κτιρίων εντός του χώρου της ΑΕΒΑΛ ,ιδιοκτησίας του Δήμου Εορδαίας , για την δημιουργία 

χώρου στάθμευσης των λεωφορείων τους. Συγκεκριμένα αιτούνται την ενοικίαση των παρακάτω 

κτιρίων: 

. Κτίριο επιφάνειας 171 τ.μ. για χρήση γραφείων 

. Κτίριο επιφάνειας 500 τ.μ. για χρήση αμαξοστασίου 

. Κτίριο επιφάνειας 165 τ.μ. για βοηθητικές αποθήκες 

Η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την υπόψη μίσθωση, με την προϋπόθεση ότι όποιες τυχόν 

παρεμβάσεις , όπως επισκευές, συντηρήσεις των κτιρίων, περιφράξεις ή νέες κατασκευές 

χρειαστούν, θα επιτρέπονται κατόπιν χορήγησης σχετικής αδείας και τα έξοδα θα βαραίνουν τον 

αιτούντα. Επιπλέον η έκδοση οικοδομικών αδειών ή νομιμοποιήσεων των κτιρίων, που τυχόν να 

απαιτηθούν θα βαραίνουν τον μισθωτή.  

  Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                                     Αριθμ. Απόφασης 5 /2022 

Τα μέλη της  Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  

   

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

    Γνωμοδοτεί θετικά  σχετικά με την εκμίσθωση κτιρίων εντός του χώρου της ΑΕΒΑΛ 
. Κτίριο επιφάνειας 171 τ.μ. για χρήση γραφείων 

. Κτίριο επιφάνειας 500 τ.μ. για χρήση αμαξοστασίου 

. Κτίριο επιφάνειας 165 τ.μ. για βοηθητικές αποθήκες 

με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.  
 

ΑΔΑ: 9ΣΚΣΩΡ6-Ι5Υ



                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  5/2022 

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

                  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

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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