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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της  5ης  Ειδικής  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 

Πτολεµαΐδα σήµερα 5- 3--2017 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 18:30 µ.µ.      
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα α̟ό την µε αριθµό ̟ρωτ.                         
5414/28-2-2017έγγραφη ̟ρόσκληση του συµβούλου του 
ε̟ιτυχόντος συνδυασµού ̟ου έχει εκλεγεί µε τις ̟ερισσότερες 
ψήφους κ.  Σίσσιου Μιχαήλ , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η ο̟οία ε̟ιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Ζαµανίδη Σάββα , δια̟ιστώθηκε 
α̟ό τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση ̟αρα̟άνω αναφερόµενο 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, ̟ως υ̟ήρχε νόµιµη α̟αρτία, δεδοµένου ότι 
σε σύνολο 33 µελών ̟αραβρέθηκαν ̟αρόντα  30 µέλη και 
ονοµαστικά οι: 

   
……………………………………………………………………………………….. 
  Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Σίσσιος Μιχάλης 1 Καραφουλίδης Ανέστης 
2 Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
3 Καίδης Απόστολος 3 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
4 Κατσίδης Ευστάθιος   
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος   
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   

    10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
    11 Παπάς Ευθύµιος   

12 Κάλφας Γεώργιος 
13 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
14 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
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15 Κοκκινίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Χαιτίδης Γεώργιος 
18 Κύρκα Μαρία 
19 Παπαοικονόµου Παντελής 
20 Βρυζίδου Παρασκευή  
21 Μπίγγας Στέφανος 
22 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
23 Τσολακίδης Ισαάκ 
24 Ανδρεάδης Κων/νος 
25 Καραίσκος Γεώργιος 
26 Μίχος Κωνσταντίνος         
27 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
28 Απαζίδου Σοφία 
29 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
30 Χόλµπα Αντωνία 

………………………………………………………………………….. 
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος κ. Μιχάήλ Σίσιος  αφού ανέθεσε 
καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στους ∆ηµοτικούς Υ̟αλλήλους κ. 
Κιουρτσίδου Κωνσταντία και ∆έσ̟οινα Στενηµαχαλή  , κάλεσε το 
Συµβούλιο να ̟ροβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα ε̟όµενα δυόµιση έτη , στην ειδική 
αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010. 
Ειδικότερα, ό̟ως ανέφερε, θα ̟ροταθεί ο Πρόεδρος α̟ό τον 
̟λειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντι̟ρόεδρος α̟ό την  
̟αράταξη της µείζονος µειοψηφίας και ο Γραµµατέας α̟ό τις 

λοι̟ές ̟αρατάξεις της µειοψηφίας. Ε̟ισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήµαρχοι δεν µ̟ορούν να 
εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
κάλεσε όλους τους Συµβούλους της δηµοτικής ̟αράταξης της 
̟λειοψηφίας να ̟ροτείνουν τον υ̟οψήφιο ̟ρόεδρο  ταυτόχρονα, 
κάλεσε τα µέλη της ̟αράταξης της µείζονος µειοψηφίας να 
αναδείξουν τον υ̟οψήφιο Αντι̟ρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και τα µέλη όλων των λοι̟ών ̟αρατάξεων της 
µειοψηφίας να αναδείξουν τον υ̟οψήφιο Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Υ̟οψήφιοι α̟ό τις ̟αρατάξεις, ό̟ως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα 
είναι όσοι συγκεντρώσουν την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου 
των µελών του αντίστοιχων ̟αρατάξεων. Εάν κανείς α̟ό τους 
ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την α̟όλυτη ̟λειοψηφία, τότε 

ΑΔΑ: ΩΣΠΒΩΡ6-ΓΧ1



η ψηφοφορία ε̟αναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή 
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου 
των µελών του συνδυασµού ή υ̟άρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 
και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο ε̟ικρατέστερων 
υ̟οψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται ό̟οιος 
συγκεντρώσει τη σχετική ̟λειοψηφία των ̟αρόντων. 
     Ακολούθησε η ̟αρα̟άνω διαδικασία α̟ό τους Συµβούλους 
των ̟αρατάξεων της ̟λειοψηφίας και της µείζονος της 
µειοψηφίας  και ο ̟ροεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόµατα των 
υ̟οψηφίων ̟ου εκλέχθηκαν  στην  Α  φάση ήτοι : 
Υ̟οψήφιος Πρόεδρος ο κ. Πα̟αοικονόµου Παντελής 
Υ̟οψήφιος Αντι̟ρόεδρος  Ανδρεάδης  Kων/νος  . 
Α̟ό τις ̟αρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας δεν δέχθηκαν να 
υ̟οδείξουν υ̟οψήφιο για την θέση του Γραµµατέα. Σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις υ̟οψήφιος για τη θέση του Γραµµατέα 
̟ροτείνεται α̟ό την ̟αράταξη της ̟λειοψηφίας ήτοι  
Υ̟οψήφιος για τη θέση του Γραµµατέα Βύρλιος Μάρκος. 
    Ο ̟ροεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
̟ροβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου µε µυστική 
ψηφοφορία και µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για όσους υ̟οψηφίους δεν 
ε̟ιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, 
̟ροκειµένου να εκλεγούν µε ̟λειοψηφία των ̟αρόντων µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας σε 
ο̟οιαδή̟οτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση α̟ό τον 
Πρόεδρο. 
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους να  ψηφίσουν για τον 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Μετά την α̟οσφραγίσει τον φακέλων καταµετρήθηκαν  α̟ό τον 
̟ροεδρεύοντα Σύµβουλο, ε̟ί συνόλου 30 ̟αρόντων  βρέθηκαν  23  
σταυροί ̟ροτίµησης για τον υ̟οψήφιο Πα̟αοικονόµου Παντελή   
, ̟ου α̟οτελούν την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ε̟ίσης βρέθηκαν και  ε̟τά ( 7) λευκά. 
    Ακολούθως, µετά την α̟οσφραγίσει τον φακέλων 
καταµετρήθηκαν α̟ό τον ̟ροεδρεύοντα Σύµβουλο, ε̟ί 30 
̟αρόντων βρέθηκαν  24  σταυροί ̟ροτίµησης για τον υ̟οψήφιο 
Αντι̟ρόεδρο κ. Ανδρεάδη Κωνσταντίνο , ̟ου α̟οτελούν την 
α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ε̟ίσης βρέθηκαν εξι ( 6 )  λευκά . 
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     Τέλος, µετά την α̟οσφραγίσει τον φακέλων καταµετρήθηκαν 
α̟ό τον ̟ροεδρεύοντα Σύµβουλο,  ε̟ί 31 ̟αρόντων  βρέθηκαν   22 
σταυροί ̟ροτίµησης για τον υ̟οψήφιο Γραµµατέα κ Βύρλιο 
Μάρκο  , ̟ου α̟οτελούν την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου 
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ε̟ίσης βρέθηκαν τρία 
άκυρα και  εννέα ( 9)  λευκά. 
    Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
ε̟ικυρώσει την ανωτέρω εκλογή. 
 
                                       Αριθµ. α̟όφ. 65/2017 
                                          
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του τις διατάξεις του άρθρου 64  του  
Ν3852/2010  

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει την εκλογή  Προέδρου , Αντι̟ρόεδρου και Γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας   , για τα ε̟όµενα 
δυόµιση έτη  ό̟ως ̟αρακάτω: 
 

α. Πρόεδρος :  ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πα̟αοικονόµου 
Παντελής   
   
β. Αντι̟ρόεδρος : ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ανδρεάδης 
Κων/νος. 
  
γ. Γραµµατέας :  ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βύρλιος Μάρκος. 
 

     Οι ̟αρα̟άνω υ̟όχρεοι υ̟οβάλλουν δήλωση  ̟εριουσιακής 
κατάστασης και δήλωση οικονοµικών συµφερόντων µέσα σε 
ενενήντα ηµέρες α̟ό την α̟όκτηση της ιδιότητας, το χρόνο κατά 
τον ο̟οίο έχουν την ιδιότητα αυτή και ένα έτος µετά την α̟ώλεια 
της ιδιότητας. (  άρθρο 1 του Ν. 3213/2003 ό̟ως ισχύει σήµερα ) 
Κατά το έτος 2017 (χρήση 2016) η υ̟οβολή θα γίνει α̟οκλειστικά 
ηλεκτρονικά µε την χρήση των ̟ροσω̟ικών κωδικών Taxisnet στο 
̟ληροφοριακό σύστηµα «ΠΟΘΕΝ». 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   65 /2017 
…………………………………………………………………………… 
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Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
      
                    Ο ∆ήµαρχος                                        Τα Μέλη 
                     Ζαµανίδης Σάββας 
 

 1. Σίσσιος Μιχάλης 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4. Κατσίδης Ευστάθιος 

 5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Παπάς Ευθύµιος 

                                          12. Κάλφας Γεώργιος 

                                        13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 14. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

 15. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 16.  Αριστερίδης Ιωάννης 

     17.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 18. Κύρκα Μαρία 

 19. Παπαοικονόµου Παντελής 

 20.  Βρυζίδου Παρασκευή  

 21. Μπίγγας Στέφανος 

 22.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 23.  Τσολακίδης Ισαάκ 

 24. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 25.  Καραϊσκος Γεώργιος 

Ο ̟λειοψηφών ∆ηµοτικός            26. Μίχος Κωνσταντίνος 

             Σύµβουλος 27.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 28.  Απαζίδου Σοφία 

        29. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

         Σίσιος Μιχαήλ     30. Χόλµπα Αντωνία 
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