
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                             Αριθµ. Α̟όφ.: 1/2019 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  28 -1-2019    ηµέρα  ∆ευτέρα    και  ώρα  
19:30 ̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  1481/23-1-2019   ̟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: 
…………………………………………………………………………… 
Έκδοση ψηφίσµατος  καταδίκης κύρωσης της συµφωνίας των 
̟ρεσ̟ών  α̟ό το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
8 Βύρλιος Μάρκος   
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς        
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
12 Σπενδαµίδης Γιώργος    
13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
14 Χαιτίδης Γεώργιος       

    15 Κύρκα Μαρία    
    16  Αριστερίδης Ιωάννης   

17 Παπαοικονόµου Παντελής 
18 Βρυζίδου Παρασκευή  
19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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20 Τσολακίδης Ισαάκ 
21 Ανδρεάδης Κων/νος 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Μπίγγας Στέφανος 
24 Καραίσκος Γεώργιος       
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Απαζίδου Σοφία 
27 Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών. ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 εισηγήθηκε το ̟αρα̟άνω θέµα 
εκτός ηµερήσιας διάταξης, αφού ̟ρωτίστως όλοι οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί. Εν συνεχεία, ο λόγος δόθηκε 
στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµαρχεύοντα κ. Ιωάννη Αριστερίδη ο 
ο̟οίος στην το̟οθέτηση του ανάφερε ότι: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Εορδαίας ήδη σε τρεις (3) συνεδριάσεις του κατά το 
̟ρόσφατο ̟αρελθόν, ̟ρωτοστάτησε το̟οθετούµενο ε̟ί του εν 
λόγω θέµατος, ̟αίρνοντας σαφή θέση κατά της ο̟οιασδή̟οτε 
̟ροσ̟άθειας εκχώρησης του ονόµατος «Μακεδονία» ή 
̟αραγώγου αυτού, στα ̟λαίσια της ε̟ίτευξης συµφωνίας για την 
εύρεση κοινά α̟οδεκτής λύσης στην ονοµασία των Σκο̟ίων.  
     Έχοντας υ̟όψη την ̟ροσφάτως υ̟ογραφείσα «Συµφωνία των 
Πρεσ̟ών» σύµφωνα µε την ο̟οία µεταξύ άλλων αναγνωρίζεται το 
γειτονικό κρατίδιο µε την ονοµασία «∆ηµοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας» και λαµβανοµένων υ̟όψη όλων των ανωτέρω, 
ζητείται σήµερα αφενός να εκδοθεί ψήφισµα καταδίκης της 
κύρωσης της εν λόγω συµφωνίας α̟ό το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
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και αφετέρου η λήψη α̟όφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου 
Εορδαίας σε κάθε νόµιµη ενέργεια φορέων α̟ό τούδε και στο εξής 
µε σκο̟ό την ακύρωση της.  
    Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην ε̟ικεφαλής της 
µείζονος Αντι̟ολίτευσης κα. Παρασκευή Βρυζίδου η ο̟οία  στην 
το̟οθέτηση της αφενός συντάχθηκε µε την ̟ρόταση της 
συµ̟ολίτευσης ζητώντας ̟αράλληλα να συµ̟εριληφθεί στο  
κείµενο της α̟όφασης  η ρητή δυσαρέσκεια του σώµατος ̟ρος του 
βουλευτές οι ο̟οίοι ψήφισαν την εν λόγω συµφωνία, γεγονός το 
ο̟οίο στερεί ̟λέον την εµ̟ιστοσύνη ̟ρος το ̟ρόσω̟ο τους 
δεδοµένου ότι δεν ̟ροέβησαν σε καµία α̟ολύτως ̟αροχή 
εξηγήσεων ̟ρος το σώµα, αγνοώντας µεταξύ άλλων και τις τρεις 
(3) ̟ρογενέστερες α̟οφάσεις του ∆Σ ε̟ι του συγκεκριµένου 
θέµατος.  
    Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους ∆.Σ. κ.κ. 
Γεώργιο Καραίσκο και Στέφανο Μ̟ίγγα οι ο̟οίοι αφού 
το̟οθετήθηκαν ε̟ί του θέµατος, κατέληξαν σε κοινή ̟ρόταση ̟ρος 
το σώµα την ο̟οία αρχικώς υ̟έβαλλε ο κ. Καραίσκος και εν 
συνεχεία συµ̟λήρωσε ο κ. Μ̟ίγγας σύµφωνα µε την ο̟οία, 
αφενός συντάσσονται  µε την αρχικώς κατατεθείσα ̟ρόταση της 
συµ̟ολίτευσης, ̟λην όµως ζητούν  να συµ̟ληρωθεί το κείµενο  
της α̟όφασης  µε την εξής φράση : « να κηρυχθούν ανε̟ιθύµητοι 
α̟ό κάθε δηµόσια λειτουργία του ∆ήµου Εορδαίας, όλοι 
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου  ̟ου ψήφισαν την 
ε̟αίσχυντη Συµφωνία των Πρεσ̟ών, διότι δεν σεβάστηκαν τη 
βούληση του Ελληνικού λαού ούτε και τις τρεις (3) σχετικές 
α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας 
ενάντια στο ̟εριεχόµενο της εν λόγω Συµφωνίας». 
    Όλες οι α̟όψεις αυτών καταγράφηκαν στα 
α̟οµαγνητοφωνηµένα  ̟ρακτικά. 
 
  Τέλος ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά ε̟ί των δύο ανωτέρω κατατεθεισών ̟ροτάσεων.  
 
 
                                            Αριθµ. α̟όφ. 1/2019 
 
Το ∆.Σ. κατό̟ιν των ανωτέρω 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
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Εκδίδει ψήφισµα  καταδίκης της κύρωσης της «Συµφωνίας των 
Πρεσ̟ών» α̟ό το Ελληνικό Κοινοβούλιο και α̟οφασίζει τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας σε κάθε νόµιµη ενέργεια φορέων 
̟ου θα γίνουν α̟ό τούδε και στο εξής ̟ροκειµένου να ακυρωθεί η 
εν λόγω συµφωνία.  
Το ̟αρόν ψήφισµα να κοινο̟οιηθεί σε όλους τους εµ̟λεκόµενους 
φορείς . 
Η ∆.Σ. Παρασκευή Βρυζίδου και Σοφοκλής Σιδηρό̟ουλος 
α̟ουσίαζαν α̟ό την αίθουσα κατά την ώρα της ψηφοφορίας.   
 
Οι ∆.Σ.: Γεώργιος Κοκκινίδης, Μάρκος Βύρλιος, Κων/νος 
Ανδρεάδης, Ισαάκ Τσολακίδης, Στέφανος Μ̟ίγγας, Ιωάννης 
Ασ̟ράγκαθος, Κων/νος Μίχος και Γεώργιος Καραΐσκος ψήφισαν 
ΥΠΕΡ της ̟ροτάσεως του ∆Σ Καραίσκου Γεώργιου, ό̟ως αυτή 
συµ̟ληρώθηκε α̟ό τον ∆Σ  Μ̟ίγγα Στέφανο και σύµφωνα µε την 
ο̟οία, αφενός συντάσσονται  µε την αρχικώς κατατεθείσα 
̟ρόταση της συµ̟ολίτευσης, ̟λην όµως ζητούν  να συµ̟ληρωθεί 
το κείµενο  της α̟όφασης  µε την εξής φράση : «να κηρυχθούν 
ανε̟ιθύµητοι α̟ό κάθε δηµόσια λειτουργία του ∆ήµου Εορδαίας, 
όλοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου  ̟ου ψήφισαν την 
ε̟αίσχυντη Συµφωνία των Πρεσ̟ών, διότι δεν σεβάστηκαν τη 
βούληση του Ελληνικού λαού ούτε και τις τρεις (3) σχετικές 
α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας 
ενάντια στο ̟εριεχόµενο της εν λόγω Συµφωνίας». 
 
Η ∆.Σ. Αντωνία Χόλµ̟α αφού ε̟ισήµανε ότι η Συµφωνία αυτή 
̟ου υ̟εγράφη υ̟ό την ̟ίεση των Αµερικανών, του ΝΑΤΟ και της 
Ε.Ε. για τον έλεγχο των ̟ρώτων υλών, των µεταφορών και των 
αγωγών στα Βαλκάνια, δεν συµφέρει ούτε στον ελληνικό λαό ούτε 
το λαό των Σκο̟ίων και εν συνεχεία ψήφισε  ΚΑΤΑ και των δύο 
(2) ανωτέρω ̟ροτάσεων. 
 

         Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   1/2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 
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 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6   Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7   Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.   Βύρλιος Μάρκος 

 9 .  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

     11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12. Σπενδαµίδης Γιώργος  

 13. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 14. Χαιτίδης Γεώργιος 

 15. Κύρκα Μαρία  

 16. Αριστερίδης Ιωάννης 

 17. Παπαοικονόµου Παντελής 

 18. Βρυζίδου Παρασκευή  

 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20. Τσολακίδης Ισαάκ 

 21 Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα  22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  23. Μπίγγας Στέφανος 

            Συµβουλίου     24. Καραίσκος Γεώργιος       

             25. Μίχος Κωνσταντίνος         

 26. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           27  Χόλµπα Αντωνία 
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