∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 27-9-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από
την υπ’ αριθµ. 18676/20-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ.
Νικολαΐδη Ισαάκ, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του
Ν. 3852/10.
………………………………………………………………………………………………
Πρόταση προς την ∆ηµοτική Αρχή για προµήθεια ειδικών τροχήλατων κάδων για χρήση των
πεζών υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας , τοποθέτηση καλαίσθητων ειδικών κάδων σε
πάρκα, πλατείες και χορήγηση διακριτικής περιβολής ανά υπηρεσία του ∆ήµου και εθελοντές.
………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω δέκα (10) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΝικολαΙδης Ισαάκ
Λαµπρόπουλος Ισαάκ
Ασβεστάς ∆ηµήτρης
Φαρµάκης Γεώργιος
Ζώρα Παρασκευή
Τσακιλτσίδης Αχιλλέας
Χατζηευστρατίου Κυριάκος
Λιόντας Γεώργιος
Φωκάς Ραφαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καλαϊτζοπουλου Σαββίνα

Κιουρτσίδης Λάζαρος

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 :
Η περιβολή των υπαλλήλων των διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου δεν τιµά κανέναν µας.
Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την αποκοµιδή των σκουπιδιών κλπ
είναι
αυτοκατασκευής και η εικόνα τους δείχνει µια ∆ηµοτική αρχή η οποία δεν ενδιαφέρετε για την
υγεία των υπαλλήλων της και την εικόνα των υπηρεσιών της.
Στο κέντρο της πόλης µας παρατηρούµε πως δεν υπάρχουν καλάθια!
Οι εθελοντές µας δεν γνωρίζουµε αν οι δράσεις που πραγµατοποιούν είναι στο πλαίσιο το
ενδεδειγµένο και το κοινός αποδεκτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Πρόταση προς ∆ηµοτική Αρχή για προµήθεια ειδικών τροχήλατων κάδων για χρήση των πεζών
υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας.
Προµήθεια και τοποθέτηση καλαίσθητων ειδικών κάδων σε πάρκα, πλατείες και πεζοδρόµια.
Χορήγηση ενδυµασίας µε διαφορετική χρωµατική περιβολή ανά υπηρεσία του ∆ήµου.
Θεσµοθέτηση για τους εθελοντές µας, διακριτού τιµητικού ενδύµατος.
Πρόταση δηµιουργίας ολιγόωρων σχετικών σεµιναρίων ανά εθελοντική δράση, σε συνεργασία µε
τις εθελοντικές οµάδες και το αντίστοιχο τµήµα του ∆ήµου.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Κοινότητας να καταθέσουν τις προτάσεις τους
Αριθµ. Απόφασης 13/2019
Τα µέλη της Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την κατάθεση πρότασης προς την ∆ηµοτική Αρχή για προµήθεια ειδικών τροχήλατων κάδων για
χρήση των πεζών υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας , τοποθέτηση καλαίσθητων ειδικών

κάδων σε πάρκα, πλατείες και χορήγηση διακριτικής περιβολής ανά υπηρεσία του ∆ήµου και
εθελοντές όπως αναλυτικά αναφέρετε στο ιστορικό της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές απόσπασµα
Πτολεµαΐδα

Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Πτολεµαΐδας

Νικολαΐδης Ισαάκ

1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ
2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης
3. Φαρµάκης Γεώργιος
4. Ζώρα Παρασκευή
5. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος
7. Λιόντας Γεώργιος
8. Φωκάς Ραφαήλ
9. Κιουρτσίδης Λάζαρος

