
 ΔΗΜΟΣ    ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                  Αριθμ. Απόφ. 216/2019  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της  13ης  Ειδικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας 
…………………………………………………………………………… 

Πτολεμαΐδα σήμερα 8- 9-2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα 14:00 μ.μ. 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  17043/2-9-2019 
έγγραφη πρόσκληση του  συμβούλου του  επιτυχόντος 
συνδυασμού που  έχει  εκλεγεί με τις περισσότερες  ψήφους  κ. 
Χαρακτσή  Ιωάννη , κατά τις διατάξεις τα άρθρα 64  και 74 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.. 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Πλακεντά Παναγιώτη, 
διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω 
αναφερόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 32 
μέλη και ονομαστικά οι: 
 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 

Σολαχίδου Βασιλική 
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10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Τουρτούρης Αθανάσιος 
26. Μωυσιάδης Στυλιανός 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού –Τσαλκιτζίδου 

       Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
……………………………………………………… 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού 
γραμματέα στους δημοτικούς υπαλλήλους Κιουρτσίδου 
Κωνσταντία και Δέσποινα  Στενημαχαλή κάλεσε το συμβούλιο να 
προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του 
δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 
έως 6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως 
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται 
ο Πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο 
Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε 
εκλογική δύναμη  και ο Γραμματέας από την παράταξη που 
αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. 
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 Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής 
παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν  ώστε να 
αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε 
δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν  και να αναδείξουν 
τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, 
κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική 
δύναμη να αποσυρθούν  και να αναδείξουν τον υποψήφιο 
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 
Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για 
την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι 
όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής 
ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα 
επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη 
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά 
την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε 
περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση. 
 
Οι  σύμβουλοι των προαναφερθέντων  παρατάξεων ακολούθησαν 
τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της ο 
προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων 
που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα: 
 
α. Υποψήφιος Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου  είναι  ο 
Χαρακτσής Ιωάννης 
 
β. Υποψήφιο Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο 
Σίσσιος Μιχάλης   
 
γ. Υποψήφια  Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου είναι η 
Μαυρίδου Μάρθα  
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου 
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υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του 
συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του 
υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό 
κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 
διαφορετικές προτάσεις.  Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή 
των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο,  
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών ο 
Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ως Σώμα να 
επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή των υποδειχθέντων  
υποψηφίων. 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης 
διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι 
εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (1.9.2019 - 6.11.2021)  

 Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Χαρακτσής 
Ιωάννης  έλαβε 31 ψήφους και ένα λευκό  

 Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σίσσιος Μιχάλης  
έλαβε  30 ψήφους και δύο λευκά 

 Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η Μαυρίδου 
Μάρθα 30 Ψήφους και δύο λευκά 

 
 

         Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 216 /2019 
…………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
 
               Ο Δήμαρχος                              Τα    Μέλη            
                                                                    

                                                             1.       Χαρακτσής Ιωάννης 
                                    2.   Ορφανίδης Δημήτρης 
                                    3.   Καϊδου Άννα 
                                    4.   Καρακασίδης Δημήτρης 
                                    5.   Λόφτσαλης Αναστάσιος 
                                    6.   Κεσκερίδης Χρήστος 
                                    7.   Αντωνιάδου Μαρία 
                                    8.   Τσεχελίδης Δημήτρης 
                                    9.   Κάλφας Παναγιώτης 
                                   10.   Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
                                   11.   Αντωνιάδης Κυριάκος 
                                   12.  Πράπα Αναστασία 
                                   13.  Φουρκιώτης Νικόλαος 
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                                   14.  Τερζοπούλου Αθηνά 
                                   15.  Μίχος Κωνσταντίνος 
                                   16.  Σίσσιος Μιχάλης 
                                   17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
                                   18.  Δίκας Ιωάννης 
                                   19.  Τσάγια Ειρήνη 
                                   20.   Τραχανάς Δημήτρης 
                                   21.  Μπίγγας Στέφανος 
                                   22.   Κωτσίδης Στέφανος 
                                   23.  Κοκκινίδης Ευστάθιος  
                                   24.  Μαυρίδου Μάρθα 
                                   25.  Τουρτούρης Αθανάσιος 
                                   26.   Μωυσιάδης Στυλιανός 
                                   27.  Καραβασίλης Ιωάννης 

           Πτολεμαΐδα                  28.    Σπόντης Δημήτριος 
Ο Πλειοψηφών  Δημοτικός       29   Σεβαστού –Τσαλκιτζίδου 

        Σύμβουλος                          Ζαφειρούλα 

                                                   30    Παπαχρήστου Αναστάσιος 
                                   31    Χόλμπα Αντωνία 

 Χαρακτσής Ιωάννης       32 . Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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