
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                             Αριθµ. Α̟όφ.: 112/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 8ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   7-5-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  
7:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   έκτακτα    το 
∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  10081/4-5-2018  
̟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 ̟αρ. 5   

του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:        
……………………………………………………………………………………….. 
Συζήτηση και λήψη α̟όφασης στήριξης ψηφίσµατος της ΚΕ∆Ε ε̟ί 
του Νοµοσχεδίου « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ » 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

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

    11 Κοκκινίδης Γεώργιος   
12 Χαιτίδης Γεώργιος    
13 Αριστερίδης Ιωάννης   
14 Παπαοικονόµου Παντελής   
15 Βρυζίδου Παρασκευή   
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
17 Τσολακίδης Ισαάκ   
18 Ανδρεάδης Κων/νος   
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19 Ασπράγκαθος Ιωάννης   
20 Μπίγγας Στέφανος   
21 Καραίσκος Γεώργιος             

    22 Μίχος Κωνσταντίνος           
    23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης     

24 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 . 
………………………………………………………………………………………… 
   Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  ανέφερε ότι η  συνεδρίαση κρίνεται 
κατε̟είγουσα σύµφωνα µε το άρθρο 67 ̟αρ. 5 του Ν. 3852/2010 διότι η 
̟ροθεσµία διαβούλευσης του νέου Νοµοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» λήγει στις 
14 Μαΐου. Ως εκ τούτου και βάσει του εγγράφου ̟ου µας εστάλη α̟ό την 
Κ.Ε.∆.Ε.,  ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθούν τα ∆ηµοτικά Συµβούλια ̟ριν την 
γενική συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε. ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 10 και 11 Μαΐου. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος και έλαβε υ̟όψη του τις 
διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 α̟οφάσισε οµόφωνα 
και ενέκρινε το κατε̟είγον της συνεδρίασης. 
   Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο κ. ∆ήµαρχος ο ο̟οίος αναφέρθηκε γενικά στο 
Ν/Σ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  εστιάζοντας  στα σηµεία εκείνα ̟ου αναφέρονται 
στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού, τονίζοντας -µεταξύ άλλων- ότι 
το συγκεκριµένο Ν/Σ ̟εριορίζεται στην αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, 
το ο̟οίο θα δηµιουργήσει ̟ολλά ̟ροβλήµατα µε σηµαντικότερο το γεγονός 
οτι οι µελλοντικά εκλεγµένοι ∆ήµαρχοι θα κληθούν να διοικήσουν χωρίς να 
έχουν  την α̟αραίτητη  ̟λειοψηφία και κατά συνέ̟εια δεν θα µ̟ορούν να 
εφαρµόσουν τα ̟ρογράµµατα τους. 
   Περαιτέρω  αναφέρθηκε στην ε̟ικείµενη -δια του εν λόγω Ν/Σ- ε̟αναφορά 
του Θεσµού των Κοινοτήτων  µέσω του νέου εκλογικού συστήµατος, της 
κατανοµής αρµοδιοτήτων, της κατάρτισης του ̟ροϋ̟ολογισµού και της 
κατανοµής της  ΣΑΤΑ, ε̟ισηµαίνοντας  ότι κάτι τέτοιο θα ̟ροκαλούσε 
µεγαλύτερη δυσλειτουργία  στην εκτέλεση ∆ηµοτικών Έργων, κυρίως ελλείψει 
εξειδικευµένου ̟ροσω̟ικού και υ̟ηρεσιών α̟ό τις Κοινότητες. Τέλος 
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αναφερόµενος στον υ̟ό ίδρυση θεσµό του «Ε̟ό̟τη Νοµιµότητας» ε̟εσήµανε 
τους κινδύνους ̟ου ελλοχεύουν αναφορικά µε την διοικητική αυτοτέλεια των 
∆ήµων λόγω των ̟ρόσθετων ελεγκτικών µηχανισµών και της οικονοµικής 
κηδεµονίας στην ο̟οία αυτοί θα υ̟οβληθούν.     
   Εν συνεχεία ανέφερε ότι η Κ.Ε.∆.Ε., κατά τη διάρκεια της ̟ροηγούµενης 
έκτακτης  συνεδρίασης της, ̟ροέβη στην έκδοση ψηφίσµατος βάσει του 
ο̟οίου α̟οφάσισε µεταξύ άλλων να ζητήσει α̟ό την ̟ολιτική ηγεσία  του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών την α̟όσυρση του εν λόγω  Ν/Σ σε συνδυασµό µε 
την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
τουλάχιστον δύο (2) µηνών ̟ροκειµένου να ̟ροκύψει ένα νέο σχέδιο νόµου 
̟ου θα ̟ροωθεί ̟ραγµατικά την µεταρρύθµιση. Σε συνέχεια αυτού, κάλεσε 
όλους τους ∆ήµους να ̟ροχωρήσουν στη σύγκληση έκτακτων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων  ̟ροκειµένου να ληφθούν α̟οφάσεις  σχετικά µε το  εν λόγω  
Νοµοσχέδιο. Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος κάλεσε τον Πρόεδρο να 
αναγνώσει ̟ρος το Σώµα το Ψήφισµα της Κ.Ε.∆.Ε.  και στη συνέχεια ̟ρότεινε 
τη στήριξη του ψηφίσµατος της Κ.Ε.∆.Ε. το ο̟οίο έχει ως εξής : 
   «Το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. συνεδρίασε σήµερα και εξέτασε το ̟εριεχόµενο του 
Νοµοσχεδίου ̟ου αφορά τη µεταρρύθµιση του θεσµικού ̟λαισίου της 
Το̟ικής Αυτ/σης. Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ. 
έκρινε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου: 

 

•  ∆εν ̟ροωθεί καµία ουσιαστική µεταρρύθµιση στη λειτουργία του 
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης ̟ου είναι  κοινώς α̟οδεκτό ότι έχει 
ανάγκη η χώρα και οι Πολίτες. ∆εν αντιµετω̟ίζει και δεν ε̟ιλύει 
κανένα α̟ό τα µεγάλα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει σήµερα ο 
θεσµός της Αυτ/σης. 

• Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο ̟ου το µόνο ̟ου αλλάζει ουσιαστικά , 
είναι το  εκλογικό σύστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για ̟ρώτη 
φορά θεσ̟ίζονται δύο διαφορετικά εκλογικά συστήµατα για 
κοινότητες άνω των 500 κατοίκων και για κοινότητες κάτω των 500, 
ό̟ου εισάγεται ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

• Την ώρα ̟ου η χώρα έχει ανάγκη α̟ό µια δηµιουργική ανατρο̟ή στο 
µοντέλο λειτουργίας Κράτους, ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ισθούν στη 
ρίζα τους τα ̟ροβλήµατα ̟ου οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκο̟ία και 
την κρίση, η Κυβέρνηση  ̟ροωθεί ένα Νόµο ̟ου καθιστά ακόµη ̟ιο 
σφικτό τον εναγκαλισµό της Αυτ/σης α̟ό την Κεντρική εξουσία. 

• Προβλέ̟ει τη µείωση της θητείας των αιρετών α̟ό 5, σε 4 χρόνια, σε 
αντίθεση µε ότι ισχύει στην υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η και σε βάρος του 
̟ρογραµµατικού σχεδιασµού των ∆ήµων 

• Τα ̟ροβλήµατα των ∆ήµων δεν θα ε̟ιλυθούν  µε την αλλαγή του 
εκλογικού συστήµατος αλλά µε αλλαγές στο µοντέλο λειτουργίας του 
κράτους, µε ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας και διοικητικής 
αυτοτέλειας τους, ό̟ως συµβαίνει  σε όλες τις χώρες της Ευρώ̟ης. 

• ∆εν ̟ροωθεί την α̟οκέντρωση και τη ̟ολυε̟ί̟εδη διακυβέρνηση , 
µε τη µεταφορά ̟όρων και αρµοδιοτήτων  α̟ό το Κεντρικό Κράτος 
̟ρος την Αυτοδιοίκηση . ∆εν είναι τυχαίο ότι στο ̟λαίσιο του 
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διαλόγου ̟ου διεξήχθη, δεν υ̟ήρξε καµία συνάντηση µεταξύ των 
συναρµόδιων υ̟ουργείων και των εκ̟ροσώ̟ων της ΚΕ∆Ε για να 
συζητηθεί το θέµα της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων. 

• Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ̟ερί̟ου δύο χρόνια 
ένας διάλογος µεταξύ του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και των θεσµικών 
εκ̟ροσώ̟ων  της Αυτοδιοίκησης  στο Νοµοσχέδιο αυτό δεν 
συµ̟εριλήφθηκε καµία α̟ό τις ̟ροτάσεις ̟ου έχει καταθέσει η 
Κ.Ε.∆.Ε. , οι ο̟οίες διαµορφώθηκαν στο ̟λαίσιο τριών συνεδρίων , 
σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. 

• Θα ̟ροκαλέσει ακυβερνησία στους ∆ήµους . Με την α̟λή 
αναλογική στην κατανοµή των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , 
οι ∆ήµαρχοι ̟ου δεν θα εκλεγούν α̟ό τον ̟ρώτο γύρο, αλλά στο 
δεύτερο, δεν θα έχουν την ̟λειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε ότι 
συνε̟άγεται για τους συµβιβασµούς και τις ισορρο̟ίες για να ληφθεί 
α̟όφαση. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση ε̟ιχειρεί να µετατρέψει τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια σε διακοσµητικά όργανα των ∆ήµων, ̟ροτιµά 
ανίσχυρους ∆ηµάρχους, ̟αραλυτικές ισορρο̟ίες στους ∆ήµους και 
ενίσχυση του ρόλου των ακραίων και θνησιγενών ̟ολιτικών 
οχηµάτων, ̟ου θα καταστούν ̟έραν ̟άσης δηµοκρατικής λογικής σε 
ρυθµιστές ̟ου θα εκβιάζουν το σχηµατισµό ̟λειοψηφιών. 

• Ε̟ιχειρεί να ε̟αναφέρει α̟ό το ̟αράθυρο τις Κοινότητες µε το 
εκλογικό σύστηµα , την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, την κατάρτιση 
του ̟ρ/σµού  και την κατανοµή της ΣΑΤΑ, γεγονός ̟ου α̟οτελεί 
ουσιαστικά µια αντιµεταρρύθµιση στον « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ »  Με τον 
τρό̟ο αυτό τα ∆ηµοτικά έργα δεν θα µ̟ορούν να υλο̟οιηθούν . Ο 
Κατακερµατισµός της χρηµατοδότησης των δηµοτικών έργων στις 
Το̟ικές Κοινότητες  καθιστά αδύνατη την υλο̟οίησή τους  λόγω 
έλλειψης ειδικευµένου ̟ροσω̟ικού και αδυναµίας έγκυρου 
συντονισµού. 

• Καταργείται η αυτοδίκαιη θέση σε αργία των αιρετών σε ̟ερί̟τωση 
αµετάκλητης ̟αρα̟οµ̟ής για κακούργηµα µόνον εάν έχουν ε̟ιβληθεί 
̟εριοριστικοί όροι η ̟ροσωρινή κράτηση, και ̟λέον θα αρκεί µόνον η 
αµετάκλητη ̟αρα̟οµ̟ή για κακούργηµα. 

• Τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υ̟ηρεσίες ̟ου σήµερα 
̟ροφέρουν οι ∆ήµοι σε όλη τη χώρα. Η χρηµατοδότηση τους θα 
εξαρτάται α̟ό µικροκοµµατικούς στόχους. ∆εν αναφέρεται το µέλλον  
των κοινωνικών υ̟ηρεσιών όταν λήξει η χρηµατοδότηση α̟ό 
κοινοτικούς ̟όρους και στην κατανοµή των Εθνικών Πόρων 
εισάγονται ( µη µετρήσιµα υ̟οκειµενικά ) κριτήρια. 

• Αυξάνεται το φορολογικό βάρος των δηµοτών . Η ένταξη της 
χρηµατοδότησης της Υ̟ηρεσίας Πρασίνου  στα αντα̟οδοτικά 
α̟οτελεί ουσιαστικά ένα νέο φόρο και καλεί τους ∆ηµότες να 
χρηµατοδοτήσουν το κόστος λειτουργίας υ̟ηρεσίας. 

• ∆εν α̟οτελεί µεταρρύθµιση , δεδοµένου ότι δεν ̟ροτείνεται 
ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα εφαρµογής του Κλεισθένη και δεν 
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υ̟οστηρίζεται α̟ό χρηµατοδοτικούς ̟όρους κίνητρα και 
ε̟ιχορηγήσεις. 

• Παρα̟έµ̟ει αόριστα στο µέλλον και χωρίς συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα , τις αναγκαίες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στο 
Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντας τις µε το εγχείρηµα της 
συνταγµατικής Αναθεώρησης αλλά και την δηµοσιονοµική ανάκαµψη 
της χώρας. 

• ∆ηµιουργεί τον µηχανισµό του δηµοτικού διαµεσολαβητή στο ε̟ί̟εδο 
του Νοµού , µε ̟ολλές αρµοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, ̟ου 
καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγµατος. 

• Προτείνει µία κενή ̟εριεχοµένου κατηγοριο̟οίηση ∆ήµων . Με την 
̟ροτεινόµενη κατηγοριο̟οίηση, ενώ αναγνωρίζει νοµικά το ζήτηµα 
ότι οι ∆ήµοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν διατυ̟ώνει 
ρυθµίσεις ̟ου  διασφαλίζουν την ισότιµη ̟αροχή υ̟ηρεσιών στους 
̟ολίτες σε ό̟οιον ∆ήµο και αν κατοικούν. 

• Η χρήση των το̟ικών δηµοψηφισµάτων µε τον τρό̟ο ̟ου 
σχεδιάζεται ενέχει σοβαρούς κινδύνους να καταστούν εργαλεία 
εξυ̟ηρέτησης ξένων ̟ρος την ̟ατρίδα µας συµφερόντων , αλλά και 
̟ροώθησης λαϊκίστικων και το̟ικιστικών αιτηµάτων και ̟ολιτικών. 

• Ο εκλογικός νόµος µε εντελώς αντιδηµοκρατική λογική, µειώνει τον 
αριθµό των υ̟οψηφίων ̟ου µ̟ορούν να συµ̟εριληφθούν στα 
ψηφοδέλτια , γεγονός ̟ου υ̟ηρετεί τη λογική της ̟ολυδιάσ̟ασης της 
ψήφου. 

• Κατασκευάζει ∆ήµους οµήρους του εκάστοτε υ̟ουργού. Ο εκάστοτε 
υ̟ουργός θα ορίζει τον ε̟ό̟τη  Νοµιµότητας . Με τις ̟ροτεινόµενες 
ρυθµίσεις ̟ροωθείται η ̟εραιτέρω οµηρία των ∆ήµων µέσω : 
Α) ̟ρόσθετων ελεγκτικών µηχανισµών β) ̟εριορισµού της διοικητικής 
αυτοτέλειας  των ∆ήµων γ) της οικονοµικής κηδεµονίας των ∆ήµων 
α̟ό τον Υ̟ουργό Εσωτερικών. 
Η ∆ιοικητική Ε̟ο̟τεία των ΟΤΑ δεν ̟εριορίζεται σε α̟λό έλεγχο 
νοµιµότητας των ̟ράξεων και στον ̟ειθαρχικό έλεγχο, ό̟ως το 
Σύνταγµα ορίζει, αλλά ε̟εκτείνεται µε την καθιέρωση έκδοσης 
εγκυκλίων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων, τόσο α̟ό το υ̟ουργείο 
εσωτερικών  όσο και α̟ό την Αυτοτελή Υ̟ηρεσία Ε̟ο̟τείας ΟΤΑ. Με 
τον τρό̟ο αυτό ε̟ηρεάζεται α̟οφασιστικά η ελευθερία δράσης και 
λειτουργίας των ΟΤΑ,. Στραγγαλίζεται ο θεσµός της Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης, ο ο̟οίος ̟λέον µετατρέ̟εται σε µια α̟οκεντρωµένη 
διοικητική υ̟ηρεσία του κράτους 

     Με βάση τα ̟αρα̟άνω , το ∆Σ της Κ.Ε.∆.Ε. α̟οφασίζει :  
 
1. Να α̟ορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και να το 
ε̟ιστρέψει στον υ̟ουργό ως α̟αράδεκτο, γιατί δεν ̟ροωθεί καµία 
αλλαγή στο µοντέλο λειτουργίας του κράτους, δεν λαµβάνει υ̟όψη τις 
θέσεις ̟ου έχει εκφράσει και καταθέσει η Κ.Ε.∆.Ε., αλλά και δεν 
αντα̟οκρίνεται στις µεγάλες ανάγκες ̟ου έχει σήµερα ο θεσµός της 
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Αυτοδιοίκησης, για να ε̟ιτελέσει το έργο του , ̟ρος όφελος των το̟ικών 
µας κοινωνιών. 
2. Να ζητήσει την α̟όσυρση του νοµοσχεδίου. 
3. Να ζητήσει την άµεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου µε την 
Κυβέρνηση , µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον δύο µηνών , 
̟ροκειµένου να υ̟άρξει ένα σχέδιο νόµου ̟ου θα ̟ροωθεί ̟ραγµατικά τη 
µεταρρύθµιση. 
4. Να καταγγείλει οτι το συγκεκριµένο Ν/Σ οδηγεί τους ∆ήµους σε 
ακυβερνησία, χάος και ̟αράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την 
συναλλαγή στην καθηµερινή λειτουργία των ∆ήµων. 
5. Να ζητήσει α̟ό τον Υ̟ουργό να δεσµευθεί ̟ως δεν θα υ̟άρξει καµία 
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς 
τη σύµφωνη γνώµη της Αυτ/σης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η ό̟οια αλλαγή του 
εκλογικού συστήµατος να ισχύει α̟ό τις µεθε̟όµενες εκλογές. 
6. Να ζητήσει τη σύσταση Ε̟ιτρο̟ής στην ο̟οία θα συζητηθούν όλα τα 
ζητήµατα  ̟ου χρήζουν ε̟ίλυσης µέσω της ε̟όµενης Συνταγµατικής 
Αναθεώρησης. 
7. Καλεί  τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και τις ̟εριφερειακές ενώσεις ∆ήµων να 
συνεδριάσουν  και να λάβουν α̟οφάσεις, στη βάση του ̟αρόντος 
ψηφίσµατος. 
8. Καλεί όλους τους ∆ήµους στην έκτακτη Γενική συνέλευση και στο κοινό 
συνέδριο ΚΕ∆Ε – ΕΝΠΕ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν την 11 και 12 Μαΐου , 
το ο̟οίο έχει αλλάξει και θα γίνει στις 10 και 11 Μαΐου 2018. 
 

Έ̟ειτα α̟ό τις το̟οθετήσεις και ̟ροτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων οι 
ο̟οίες αναλυτικά καταγράφονται στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της 
̟αρούσας συνεδρίασης, και αφού ε̟ισηµάνθηκε α̟ό τον κ. Πρόεδρο ̟ρος το 
σώµα ότι η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ε̟ικείµενου Συνεδρίου της ΚΕ∆Ε-
ΕΝΠΕ έχει αλλάξει για τις 10 και 11 Μαΐου 2018,  καλείται το σώµα να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 112/2018 
 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, το ψήφισµα 
της Κ.Ε.∆.Ε. καθώς και τις το̟οθετήσεις των ∆.Σ.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
κατά ̟λειοψηφία. 

 
 Ζητά : 
 - Την α̟όσυρση του συγκεκριµένου Νοµοσχεδίου του ΥΠΕΣ « Κλεισθένης Ι »  
 - Την ̟αράταση εύλογου χρόνου  για διαβούλευση ̟ροκειµένου να υ̟άρξει 
ένας ουσιαστικός διάλογος του υ̟ουργείου  µε τα θεσµικά όργανα της 
Αυτοδιοίκησης ώστε να  ̟ροκύψει ένα βελτιωµένο Νοµοσχέδιο ̟ου θα 
υ̟ηρετεί µε τον καλύτερο τρό̟ο την µεταρρύθµιση της Τ.Α. 
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Η ∆Σ Ιωάννα Ανδρονικίδου α̟οχώρησε µετά την το̟οθέτησή της και ̟ριν 
την ψηφοφορία. 

 
Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. ∆ηµήτρης Ζαραφίδης 
και Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής. 
Ο ∆.Σ. Μίχος Κων/νος ψήφισε λευκό 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 112 /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. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 7. Βύρλιος Μάρκος 

 8. Κάλφας Γεώργιος 

 9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Αριστερίδης Ιωάννης 

 14. Παπαοικονόµου Παντελής 

 15. Βρυζίδου Παρασκευή 

 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Πτολεµαΐδα 17. Τσολακίδης Ισαάκ 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          18. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Συµβουλίου  19. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

            20. Μπίγγας Στέφανος 

          21. Καραίσκος Γεώργιος       

           22. Μίχος Κωνσταντίνος         

 23. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης   

  Παντελής  Πα̟αοικονόµου           24. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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