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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29-1-2018    ηµέρα ∆ευτέρα    και  ώρα  
7  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  2076/24-1-2018  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  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:  
……………………………………………………………………………………….. 
Προγραµµατισµός ̟ολιτιστικών και λοι̟ών εκδηλώσεων για το 
έτος 2018 και ψήφιση σχετικών ̟ιστώσεων.  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος  
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γιώργος  
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Απαζίδου Σοφία 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Χόλµπα Αντωνία 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    13 Χαιτίδης Γεώργιος   

14 Κύρκα Μαρία  
15 Αριστερίδης Ιωάννης 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Ανδρεάδης Κων/νος 
21 
22 

Ασπράγκαθος Ιωάννης 
Μπίγγας στέφανος  

23 Καραίσκος Γεώργιος 
24 Μίχος Κωνσταντίνος         
25 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    26 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, 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 ο ∆Σ Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής. 
………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Ανδρονικίδου Ιωάννα. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιωάννη Αριστερίδη  ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι : 
Έχοντας υ̟όψη: 
1. Το άρθρο 65 ̟αρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
α̟οφασίζει για όλα τα θέµατα ̟ου αφορούν το ∆ήµο, εκτός α̟ό 
εκείνα ̟ου ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του 
∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µεταβίβασε σε ε̟ιτρο̟ή του” 
2. Το εδ. α΄ της ̟αρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις ̟ου είναι γραµµένες στους οικείους 
κωδικούς αριθµούς του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου ή της 
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Κοινότητας µ̟ορεί να διατεθούν µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού ή 
Κοινοτικού Συµβουλίου για την ̟ληρωµή δα̟ανών, ̟ου 
αφορούν: α) Εθνικές ή το̟ικές γιορτές ή άλλες ιδίως ̟ολιτιστικές, 
µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις ̟ου οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον 
σχετίζονται µε την εδαφική του ̟εριφέρεια και συνδέονται µε την 
̟ροαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των 
̟ολιτιστικών και ̟νευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 
3. Με βάση τις ̟αρα̟άνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση 

αναγκαιότητας και η διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ραγµατο̟οίηση 
των εκδηλώσεων ̟ου αναλυτικά αναφέρονται ̟αρακάτω και 
αφορούν το έτος 2018,  ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
Ύστερα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ̟αρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να α̟οφασίσει:   
  α) για την έγκριση οργάνωσης των ̟αρακάτω τελετών και 
εκδηλώσεων και  
 β) για την ψήφιση των σχετικών ̟ιστώσεων ό̟ως αναλυτικά 
φαίνονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:    
 

Κ.Α. 
Προϋπολογισµού Αιτιολογία 

Κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 
Κόστος 

Π.Α.Υ. CPV 

00.6433.0000 

Προµήθεια 
αναµνηστικών 
δώρων επίτιµων 
καλεσµένων 

1.612,90€ 2.000,00€ 331 

18530000-3 
∆ώρα και 
βραβεία 

 

00.6433.0000 

Έξοδα φιλοξενίας  
επίτιµων 
καλεσµένων  
καθόλη τη 
διάρκεια  του 
έτους 

2.419,35€ 3.000,00€ 340 

55000000-0 
Υπηρεσίες 
ξενοδοχείων

, 
εστιατορίων 
και λιανικού 
εµπορίου 

60000000-8 
Υπηρεσίες 
µεταφορών 

 

00.6434.0000 

Προµήθεια 
κερασµάτων για 
το γραφείο 
∆ηµάρχου στα 
πλαίσια δηµοσίων 
σχέσεων 
(επισκέψεις 

564,52€ 700,00€ 341 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 
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επισήµων, 
αντιπροσωπειών 
κλπ) 

15982000-5 
Αναψυκτικά 
15860000-4 
Καφές, τσάι 
και συναφή 
προϊόντα 

00.6434.0000 

Παράθεση 
δεξίωσης στα 
πλαίσια των 
εκδηλώσεων για 
τον εορτασµό των 
τριών Ιεραρχών 
(30-1-2018) 
καθώς και  
προµήθεια των 
σχετικών 
προσκλήσεων και 
αφισών 

459,68€ 570,00€ 342 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

15982000-5 
Αναψυκτικά 
15860000-4 
Καφές, τσάι 
και συναφή 
προϊόντα 

22000000-0 
Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

00.6434.0000 

∆απάνες για 
συµµετοχή  σε 
εκδηλώσεις   για 
τον εορτασµό της 
Τσικνοπέµπτης 
και της Καθαράς 
∆ευτέρας 

4.838,71€ 6.000,00€ 343 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

15982000-5 
Αναψυκτικά 
22000000-0 

Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

44423000-1 
∆ιάφορα 
Είδη 

00.6434.0000 

∆απάνες κατά τη 
διάρκεια εορτών 
του Πάσχα ( 
κεράσµατα και 
ηχητική κάλυψη 
περιφοράς 
επιταφίων) 

483,87€ 600,00€ 344 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 
44423000-1 
∆ιάφορα 
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Είδη 
75124000-1 
∆ιοικητικές 
ψυχαγωγικέ

ς, 
πολιτιστικές 

και 
θρησκευτικέ

ς υπηρεσίες 

00.6434.0000 

Προµήθεια  ειδών 
για την παράθεση 
δεξίωσης για την 
1η του έτους 
(2019) 

403,23€ 500,00€ 345 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

15982000-5 
Αναψυκτικά 
15860000-4 
Καφές, τσάι 
και συναφή 
προϊόντα 

00.6434.0000 

Προµήθεια  ειδών 
για την κοπή 
βασιλόπιτας στην 
1η συνεδρίαση 
(του έτους 2019) 
του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  
καθώς και για την 
καθιερωµένη 
κοπή βασιλόπιτας 
των υπαλλήλων 
(2019) 

241,94€ 300,00€ 346 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

 

00.6434.0000 

Προµήθεια 
άνθινων 
διατάξεων, 
εντύπων , αφισών 
κ.τ.λ. για τυχόν 
προσκλήσεις και 
εκδηλώσεις  του 
∆ήµου καθόλη τη 
διάρκεια του 
έτους 2018 

1.612,90€ 2.000,00€ 353 

03121210-0 
Άνθινες 
διατάξεις 
22000000-0 

Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 
44423000-1 

ΑΔΑ: ΩΦΤΓΩΡ6-Β4Α



∆ιάφορα 
Είδη 

00.6442.0000 

Στήριξη  
Εµπορικής 
Έκθεσης ∆υτ. 
Μακεδονίας 2018 

4.032,26€ 5.000,00€ 355 

22000000-0 
Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

44423000-1 
∆ιάφορα 
Είδη 

00.6443.0000 

∆απάνες 
εορτασµού 
Εθνικών 
Επετείων           
25ης Μαρτίου,                     
15ης Οκτωβρίου 
(απελευθέρωση) 
και 28ης 
Οκτωβρίου 
(δεξιώσεις, 
άνθινες διατάξεις, 
σηµαίες και 
ηχητική κάλυψη ) 

4.032,26€ 5.000,00€ 357 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

15982000-5 
Αναψυκτικά 
15860000-4 
Καφές, τσάι 
και συναφή 
προϊόντα 

03121210-0 
Άνθινες 
διατάξεις 
22000000-0 

Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

75124000-1 
∆ιοικητικές 
ψυχαγωγικέ

ς, 
πολιτιστικές 

και 
θρησκευτικέ

ς υπηρεσίες 
35821000-5 

Σηµαίες 

00.6443.0002 

∆απάνες για την 
τέλεση ετήσιων 
µνηµόσυνων 
Τοπικών 
Κοινοτήτων 
Ερµακιάς 
(4/2018) ,Πύργων 
(5/2018), Φούφα 
(5/2018), 

5.645,16€ 7.000,00€ 361 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

15982000-5 
Αναψυκτικά 

ΑΔΑ: ΩΦΤΓΩΡ6-Β4Α



Μεσοβούνου 
(Ρώσων 
στρατιωτών 
6/2018) και 
Μεσοβούνου 
(10/2018) 

15860000-4 
Καφές, τσάι 
και συναφή 
προϊόντα 

03121210-0 
Άνθινες 
διατάξεις 

22000000-0 
Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

55000000-0 
Υπηρεσίες 
ξενοδοχείων

, 
εστιατορίων 
και λιανικού 
εµπορίου  

 60000000-8 
Υπηρεσίες 
Μεταφορών 

15.6474.0002 

∆απάνες για την 
διοργάνωση της 
Ανθοκοµικής 
Έκθεσης 2018 

806,45€ 1.000,00€ 363 

15810000-9 
Αρτοσκευά

σµατα, 
φρέσκα είδη 
ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 

22000000-0 
Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

75124000-1 
∆ιοικητικές 
ψυχαγωγικέ

ς, 
πολιτιστικές 

και 
θρησκευτικέ

ς υπηρεσίες 
15982000-5 
Αναψυκτικά 
44423000-1 
∆ιάφορα 
Είδη 

 

70.6117.0000 ∆απάνες 4.032,26€ 5.000,00€ 383 71314100-3 
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Σύνδεσης 
τριφασικού 
ρεύµατος για την 
τέλεση της 
Εµποροπανήγυρη

ς- 

Ηλεκτρολογ

ικές 
υπηρεσίες 

09310000-5 
Ηλεκτρισµό

ς 

70.6117.0022 

Ηλεκτρολογικές 
εργασίες για την 
τέλεση της 
Εµποροπανήγυρη

ς-Σύνδεση 
τριφασικού 
ρεύµατος 

12.096,77€ 15.000,00€ 385 

71314100-3 
Ηλεκτρολογ

ικές 
υπηρεσίες 

09310000-5 
Ηλεκτρισµό

ς 

70.6235.0001 

Μίσθωση κάδων 
για το χώρο της 
Εµποροπανήγυρη

ς 

4.032,26€ 5.000,00€ 387 

44613700-7 
Απορριµµατ

οφόροι 
κάδοι 

70.6236.0001 

Μίσθωση 
χηµικών 
τουαλετών για 
την 
Εµποροπανήγυρη 

2.419,35€ 3.000,00€ 389 
24955000-3 
Χηµικές 
Τουαλέτες 

70.6654.0000 

Λοιπές 
προµήθειες  για 
την τέλεση της 
Εµποροπανήγυρη

ς 

8.064,52€ 10.000,00€ 391 

31681410-0 
Ηλεκτρολογ

ικό υλικό 
44423000-1 
∆ιάφορα 

είδη 
 

15.6471.0000 

Προµήθειες 
διαφόρων υλικών 
για τις 
χριστουγεννιάτικε

ς εκδηλώσεις του 
∆ήµου 
(ηλεκτρολογικό 
υλικό, 
διακοσµητικά 
είδη κ.λ.π.)-
Λοιπές δαπάνες 

9.677,42€ 12.000,00€ 393 

15812000-3 
Είδη 

ζαχαροπλασ

τικής και 
γλυκίσµατα 
22000000-0 

Έντυπο 
υλικό και 
συναφή 
προϊόντα 

31681410-0 
Ηλεκτρολογ

ικό υλικό 
39298500-2 
∆ιακοσµητι

κά είδη 
03413000-8 
Καυσόξυλα 
09310000-5 
Ηλεκτρισµό

ς 
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44423000-1 
∆ιάφορα 

είδη 
 
                    
    
 
                                               
Το ανωτέρω ̟οσό των 64.000,00€ θα δα̟ανηθεί για την κάλυψη 
τελετών και εκδηλώσεων.  
καταχωρήθηκε το ̟ρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ  18REQ002600124 
2018-01-30  
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                       Αριθµ. α̟όφ.  26/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου  
 
                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Εγκρίνει τον Προγραµµατισµό  ̟ολιτιστικών και λοι̟ών 
εκδηλώσεων για το έτος 2018 ̟ου αναφέρονται στο 
εισηγητικό της α̟όφασης και ̟ροάγουν τα κοινωνικά – 
οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου και των ∆ηµοτών. 

2.   Εγκρίνει συνολική  δα̟άνη των 83.670 € σε βάρος των    
Κ.Α.   ως εξής : 

 

• 2.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 00.6433.0000 « ̟ροµήθεια 
αναµνηστικών δώρων ε̟ίτιµων καλεσµένων.   

• 3.000,00 € α̟ό τον ΚΑ  00.6433.0000 « έξοδα 
φιλοξενίας ε̟ίτιµων καλεσµένων καθόλη τη 
διάρκεια του έτους 

• 700,00 € « ̟ροµήθεια κερασµάτων για το γραφείο 
∆ηµάρχου στα ̟λαίσια δηµοσίων σχέσεων. 

• 570,00 €  α̟ό τον ΚΑ 00.6434.000 ̟αράθεση δεξίωσης 
στα ̟λαίσια εκδηλώσεων για τον εορτασµό των 
τριών ιεραρχών  καθώς και ̟ροµήθεια των σχετικών 
Προσκλήσεων και αφισών. 
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• 6.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 00.6434.0000 ∆α̟άνες για 
συµµετοχή σε εκδηλώσεις για τον εορτασµό  της 
Τσικνο̟έµ̟της  και της Καθαράς ∆ευτέρας  

• 600,00 € α̟ό τον ΚΑ 6434.0000 ∆α̟άνες κατά την 
διάρκεια εορτών του Πάσχα  

• 500,00 € α̟ό τον ΚΑ 6434.000 ̟ροµήθεια ειδών για 
την ̟αράθεση δεξίωσης για την 1η του έτους 2019. 

• 300,00 € α̟ό τον ΚΑ. 6434.0000 « Προµήθεια ειδών 
για την κο̟ή της βασιλό̟ιτας στην 1η συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του έτους 2019 καθώς 
και για την κο̟ή βασιλό̟ιτας  2019. 

• 2.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 00.6434.0000 Προµήθεια 
άνθινων διατάξεων, εντύ̟ων , αφισών κ.τ.λ. για 
τυχόν ̟ροσκλήσεις και εκδηλώσεις  του ∆ήµου 
καθόλη τη διάρκεια του έτους 2018. 

• 5.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 00.6442.0000  Στήριξη 
εµ̟ορικής έκθεσης ∆υτ. Μακεδονίας 2-018 

• 5.000,00 € α̟ό τον Α 00.6443.0000 ∆α̟άνες 
εορτασµού Εθνικών Ε̟ετείων           25ης Μαρτίου,                     
15ης Οκτωβρίου (α̟ελευθέρωση) και 28ης 
Οκτωβρίου (δεξιώσεις, άνθινες διατάξεις, σηµαίες 
και ηχητική κάλυψη. 

• 7.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 00.6443.0002 ∆α̟άνες για την 
τέλεση ετήσιων µνηµόσυνων Το̟ικών Κοινοτήτων 
Ερµακιάς (4/2018) ,Πύργων (5/2018), Φούφα 
(5/2018), Μεσοβούνου (Ρώσων στρατιωτών 6/2018) 
και Μεσοβούνου (10/2018 

• 1.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 15.6474.0002 ∆α̟άνες για την 
διοργάνωση της Ανθοκοµικής Έκθεσης 2018. 

• 5.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 70.6117.0000 ∆α̟άνες 
Σύνδεσης τριφασικού ρεύµατος για την τέλεση της 
Εµ̟ορο̟ανήγυρης 

• 15.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 70.6117.0022 Ηλεκτρολογικές 
εργασίες για την τέλεση της Εµ̟ορο̟ανήγυρης-
Σύνδεση τριφασικού ρεύµατος 

• 5.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 70.6235.0001 Μίσθωση κάδων 
για το χώρο της Εµ̟ορο̟ανήγυρης 

• 3.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 70.6236.0001 Μίσθωση 
χηµικών τουαλετών για την εµ̟ορο̟ανήγυρη. 
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• 10.000,00 € α̟ό τον κα 70.6654.0000 « Λοι̟ές 
̟ροµήθειες για την τέλεση της εµ̟ορο̟ανήγυρης. 

• 12.000,00 € α̟ό τον ΚΑ 15.6471.0000 Προµήθειες 
διαφόρων υλικών για τις χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις του δήµου . 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   26 /2018 

…………………………………………………………………………… 
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. Κάλφας Γεώργιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        12. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.   Κύρκα Μαρία   

 16.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 17.   Βρυζίδου Παρασκευή 

     18.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 19   Τσολακίδης Ισαάκ 
20   Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 21.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           22.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

 25.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Παντελής Πα̟αοικονόµου           26.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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