
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 22- 9- 2016   ηµέρα  Πέµ̟τη    και  ώρα  7  

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 31922/16-9-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγινε α̟οδεκτό το αίτηµα του Πανελλήνιου συλλόγου 
Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων ΑΛΜΑ σχετικά µε την 
Φιλοξενία εκδήλωσης  « Ταιριάζουµε στην Πτολεµαΐδα  » ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί τον Οκτώβριο του έτους 2017 στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος  ευαισθητο̟οίηση της κοινότητας  
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Κατσίνας Χρήστος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Καραϊσκος Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   

    11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
    12 Παπάς Ευθύµιος    

13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Χαιτίδης Γεώργιος 
15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κύρκα Μαρία  
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
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18 Βρυζίδου Παρασκευή  
19 Μπίγγας Στέφανος 
20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Ανδρεάδης Κων/νος 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Μίχος Κωνσταντίνος 
24 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
25 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
26 Απαζίδου Σοφία 
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών   
∆ηµαρχεύων  ήταν ο Αντιδήµαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης 
σύµφωνα µε  την  704/4863/10-9-2014  Α̟όφαση  ∆ηµάρχου 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο, 
Πύργων, Φούφα , Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου, Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας, ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
 
………………………………………………………………………………………… 

Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Παρασκευή Βρυζίδου 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
……………………………………………………………………………………….. 
   Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Α̟όστολο Καιδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα  εκτός 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων « ΑΛΜΑ »  δηµιουργήθηκε  
έτος 1996 α̟ό µια οµάδα ε̟ιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων – 
α̟ό το χώρο της ειδικής αγωγής  - µε σκο̟ό την εκ̟αίδευση 
ένταξη και δηµιουργική α̟ασχόληση  ατόµων µε νοηµατική 
υστέρηση και αυτισµό, µέσω εκ̟αιδευτικών, αθλητικών και 
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̟ολιτιστικών δραστηριοτήτων  και στόχο την ψυχοκοινωνική 
εξέλιξη και την ένταξή τους σε µια κοινωνία  ίσων ευκαιριών.  
Ο εν λόγω σύλλογος ̟έραν των εκ̟αιδευτικών θερα̟ευτικών και 
̟ολιτιστικών  ̟ρογραµµάτων ̟ου ̟ροσφέρει  στα άτοµα µε 
ανα̟ηρία οργανώνει και δράσεις ευαισθητο̟οίησης της 
κοινότητας ̟ρος τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των 
συνανθρώ̟ων µας µε ανα̟ηρία. 
 Στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος ευαισθητο̟οίησης της κοινότητας 
και σε συνεργασία µε το Σύλλογο Ατόµων µε σκλήρυνση κατά 
̟λάκας  ξεκίνησαν το 2012 το ̟ρώτο Σαββατοκύριακο του 
Οκτωβρίου να ̟ραγµατο̟οιούν µια τριήµερη εκδήλωση µε 
εκ̟αιδευτικές αθλητικές και ̟ολιτιστικές  δραστηριότητες σε 
συνεργασία µε την Το̟ική Αυτοδιοίκηση. Το ̟ρόγραµµα έγινε 
τρεις συνεχόµενες χρονιές στον ∆ήµο Αίγινας µε τίτλο « 
Ταιριάζουµε στην Αίγινα » µε την συµµετοχή των το̟ικών 
φορέων, σχολείων και τη στήριξη του ∆ήµου Αίγινας και χορηγών, 
το έτος 2015 έγινε στο ∆ήµο Π. Φαλήρου µε τίτλο Ταιριάζουµε στο 

Φάληρο , ενώ φέτος θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο ∆ήµο Σ̟άρτης.  
Μας ̟ροτείνου για το έτος 2017 µας  ο ε̟όµενος ∆ήµος ̟ου θα 
φιλοξενήσει την εκδήλωση Οκτώβριο του 2017 να είναι ο ∆ήµος 
Εορδαίας µε τη συµµετοχή όλων των φορέων ̟ου 
δραστηρο̟οούνται στο ∆ήµο µας. 
Η τριήµερη εκδήλωση είναι µια ̟ρωτοβουλία δράσης µε στόχο την 
αλλαγή  αντίληψης για τα άτοµα µε ανα̟ηρία µέσα α̟ό την 
οµαδικότητα και την ψυχαγωγία  και κυρίως έξω α̟ό τα ιδρύµατα 
και τους συνήθεις χώρους  δραστηριο̟οίησης των ατόµων 
Σας θέτω υ̟όψη ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των 
̟ροτεινόµενων εκδηλώσεων  και µια καταγραφή αρµοδιοτήτων  
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
 

• 1η ε̟αφή µε τους φορείς ̟ου θα συµµετέχουν 

• Οργάνωση του ̟ρογράµµατος και των  δράσεων 

• Συνάντηση της οµάδας εργασίας. 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

• Κλείσιµο των χώρων ̟ου θα φιλοξενήσουν  τις 
δραστηριότητες 
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• 2η ε̟αφή µε τους φορείς ̟ου θα συµµετέχουν  στη δράση 
διαµόρφωση ̟ρογράµµατος τριήµερης εκδήλωσης 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
 

• Ε̟ίσκεψη σε ∆ηµοτικά σχολεία , ενηµέρωση των µαθητών 

• Συνέντευξη τύ̟ου 
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
 

• Τριήµερη εκδήλωση  
Το ̟ρόγραµµα ενδεικτικά µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει : 

1. Παρουσίαση καλλιτεχνικών δρώµενων  και µουσικών 
οµάδων. 

2. Λαϊκό Αγώνα ∆ρόµου µε τη συµµετοχή µικρών και µεγάλων  
3.  Έκθεση ζωγραφικής µε έργα µαθητών. 
4. Λαχειοφόρο αγορά και Μουσική Συναυλία 
5. Κοκτέιλ ̟άρτι των συνεργαζόµενων  φορέων , διευθυντών 

σχολείων και ̟ροέδρων συλλόγων του ∆ήµου. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
                                            Αριθµ. α̟όφ. 257/2016 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση 
 
                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά ̟λειοψηφία  
 
Κάνει α̟οδεκτό το αίτηµα του Πανελλήνιου Συλλόγου 
̟ροσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων « ΑΛΜΑ » στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος ευαισθητο̟οίησης  της κοινότητας  και σε 
συνεργασία µε τον Σύλλογο σκλήρυνσης κατά ̟λάκας να 
φιλοξενήσει  ο ∆ήµος Εορδαίας την εκδήλωση « Ταιριάζουµε στην 

Πτολεµαΐδα  » ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί τον Οκτώβριο του έτους 
2017. 
Εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα των ̟ροτεινόµενων εκδηλώσεων και 
την καταγραφή αρµοδιοτήτων ̟ου αναφέρονται στο εισηγητικό 
της α̟όφασης. 
Αναλαµβάνει  την κάλυψη µέρος των εξόδων  ό̟ως έντυ̟ο υλικό , 
µικροφωνική εγκατάσταση  για τα µουσικά συγκροτήµατα  
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Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α ψήφησε λευκό λόγω του ότι δεν 
ενηµερώθηκε εκ των ̟ροτέρων 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 257 /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος  

 13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                          14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        15. Αριστερίδης Ιωάννης 

 16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.  Κύρκα Μαρία 

     18. Βρυζίδου Παρασκευή  

 19. Μπίγγας Στέφανος 

 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

 21  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 22. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 23. Μίχος Κωνσταντίνος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

             Συµβουλίου  25. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 26.  Απαζίδου Σοφία 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    28. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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