
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                 Αριθµ. Απόφ. 19  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 6ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  10-3--2021  ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  6:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  4615/5-3-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Χαρακτσή µε Τηλεδιάσκεψη µέσω  e presence.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67  του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ,  τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-
20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση ∆1α. 63548/7-10-2020 µε τα παρακάτω θέµατα: 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 Προτάσεις και παρατηρήσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας επί του σχεδίου 
νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο Εκλογή ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία  
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
17. ∆ίκας Ιωάννης 
18. Τσάγια Ειρήνη 
19. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
22. Μαυρίδου Μάρθα 
23. Σολαχίδου Βασιλική 
24. Καραβασίλης Ιωάννης 
25. Σπόντης ∆ηµήτριος 
26. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
27. Παπαχρήστου Αναστάσιος  
28. Χόλµπα Αντωνία 
 

 
1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Κωτσίδης Στέφανος 
3. Τουρτούρης Αθανάσιος 
4. Μωυσιάδης Στυλιανός 
5. Ανδρονικίδου Ιωάννα. 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας , Ερµακιάς , Ολυµπιάδος, Προαστίου και Κοµάνου 
παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνέχεια  o κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε το σχέδιο νόµου 
του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή ∆ηµοτικών Περιφερειακών εκλογών που τέθηκε για 
διαβούλευση και κάλεσε τους συµβούλους να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις  επί του σχεδίου 
ώστε να αποσταλούν στο υπουργείο και την ΚΕ∆Ε. 
Το ∆Σ έπειτα από εµπεριστατωµένη συζήτηση µεταξύ των µελών του και λαµβάνοντας υπόψη τις 
τοποθετήσεις όλων των συµβούλων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα πλήρη αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις ανά ∆ηµοτική παράταξη : 
 

1. ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΚΕΝΤΑ  «ΕΝΩΜΕΝΗ  ΕΟΡ∆ΑΙΑ – ΕΝΩΤΙΚΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ » 

Σχετικά µε το σχέδιο νόµου «Εκλογή ∆ηµοτικών και Περιφερειακών αρχών». 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της συζήτησης που γίνεται για το σχέδιο νόµου «Εκλογή ∆ηµοτικών 
και Περιφερειακών αρχών», θεωρώ ότι αυτό εµπεριέχει αλλαγές που αφορούν µόνο το σύστηµα εκλογής 
των δηµοτικών αρχών και δεν περιλαµβάνει κανένα ζήτηµα µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα. Αυτό κατά τη 
γνώµη µας είναι λάθος. Πιστεύουµε ότι χρειάζεται επιτέλους µια ολοκληρωµένη παρέµβαση προς την 
κατεύθυνση της πραγµατικής αποκέντρωσης µε τη µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων από το Κεντρικό 
Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να υπάρξουν οικονοµικά αυτοτελείς Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Παράλληλα 
θεωρούµε ότι µέσω της θέσπισης ενός εκλογικού συστήµατος που κατοχυρώνει τη δηµοκρατική 
διαδικασία θα διασφαλίζεται ταυτόχρονα η κυβερνησιµότητα η οποία είναι ζωτικής σηµασίας για την 
λειτουργία των Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθµού. 

Το ζητούµενο στην αυτοδιοίκηση σήµερα είναι να γίνει λειτουργικότερη και παραγωγικότερη µε µοναδικό 
ζητούµενο την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη και την δηµιουργία αναπτυξιακών 
προοπτικών, µε επακόλουθο την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. 

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν, µε την αναγκαία µεταρρύθµιση στο χώρο 
της Αυτοδιοίκησης, είναι οι πολύ περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις και η άσκηση αρµοδιοτήτων χωρίς τη 
ταυτόχρονη µεταφορά πόρων, καθώς και η υποστελέχωση του προσωπικού των δήµων. 

Αναφορικά τώρα µε το εκλογικό σύστηµα πιστεύουµε ότι : 

• Η κατάργηση εκλογής συµβουλίων δηµοτικής κοινότητας στις κοινότητες – έδρες των δήµων, 
δηµιουργεί ζητήµατα αντιπροσωπευτικότητας και λειτουργεί ανασταλτικά στην ενεργή 
συµµετοχή των πολιτών στα κοινά. Τα συµβούλια αυτά αποτέλεσαν έναν χρήσιµο χώρο στον 
οποίο δοκιµάζουν τις δυνατότητες τους νέοι άνθρωποι µε διάθεση προσφοράς ενώ στο 
πλαίσιο της λειτουργίας τους αναπτύσσονται περιβαλλοντολογικές, πολιτιστικές και άλλες 
δράσεις µε που έχουν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Τα συµβούλια δηµοτικών 
κοινοτήτων πρέπει και µπορούν να έχουν ρόλο και αρµοδιότητες τοπικού χαρακτήρα. Για αυτό 
το λόγο είµαστε και αντίθετοι στην κατάρτιση των δηµοτικών συνδυασµών, οι οποίοι 
περιλαµβάνουν και τους υποψηφίους των δηµοτικών κοινοτήτων. Θεωρούµε ότι οι συνδυασµοί 
των δηµοτικών κοινοτήτων πρέπει να παραµείνουν ανεξάρτητοι από την κατάρτιση 
ψηφοδελτίων, γιατί ο ρόλος τους έχει κυρίως τοπικά χαρακτηριστικά και είναι απόλυτα 
καταλυτικός στην επαφή των µικρότερων κοινωνιών µε την αυτοδιοίκηση. 

• Αναφορικά µε το όριο του 43%, το οποίο θα αρκεί στον 1ο συνδυασµό για να εκλεγεί ως 
επιτυχών συνδυασµός, µας βρίσκει αντίθετους επειδή πιστεύουµε στην αναγκαιότητα 
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αποδοχής του δηµάρχου και των δηµοτικών συµβούλων, τουλάχιστον από το 50% συν µία 
ψήφο των πολιτών του εκάστοτε δήµου. 

• Αντίθετους επίσης µας βρίσκει η µείωση των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, γιατί θεωρούµε 
ότι αυτό δηµιουργεί πρόβληµα αντιπροσωπευτικότητας, στο ανώτατο όργανο ενός Οργανισµού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Συµφωνούµε µε την πρόταση να λαµβάνει τα 3/5 των εδρών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο 
επιτυχών συνδυασµός, επειδή θεωρούµε ότι µε αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται σε µεγάλο βαθµό 
η κυβερνησιµότητα  του εκάστοτε δήµου. 

 

 

2. « ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ  » ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ  - ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑ  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ (Επικεφαλής) 
 

       Χωριστό ψηφοδέλτιο σε κάθε Κοινότητα άνω των 300 κατοίκων. Χωριστή κάλπη 
Οι εκλογές στις Κοινότητες πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπο των κοινοτικών 
συµβούλων  ,γιατί είναι οι µόνοι που µπορούν να κινητοποιήσεις τους τοπικούς για δράση, 
προσφορά, βοήθεια ,γιατί ξέρουν καλύτερα τα προβλήµατα τους. 
Προβληµατισµός για την 5ετη διάρκεια ∆ηµάρχου , ακόµη και οι κυβερνήσεις πέφτουν µε την 
δήλωση δυσπιστίας. 
Ο ∆ήµαρχος που θα εκλέγει µε το 43% συν 1 πρέπει να µην παίρνει περισσότερο από το  55% 
των εδρών του συµβουλίου 
      Νικητής συνδυασµός σε κάθε κοινότητα, να είναι ο συνδυασµός που θα πλειοψηφήσει και 
σε καµία περίπτωση σε Κοινότητα κάτω των 2000 κατοίκων, ο επιτυχών συνδυασµός του 
∆ηµάρχου, να µην συµπαρασύρει σ εκλογή και το υποψήφιο µε την παράταξη του Κοινοτικό 
Συµβούλιο. 
 
ΜΠΙΓΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Από την ενασχόληση µου µε την Τ.Α. από το 1991 µέχρι σήµερα διαπίστωσα ότι στην πατρίδα 
µας δεν καθιερώθηκε ποτέ ενιαία Περιφερειακή Πολιτική , την οποία θα χαρακτήριζε 
αµεροληψία όσον αφορά τις αστικές , ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές.  
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται οι υποδοµές στις αστικές περιοχές οι οποίες 
γιγαντώθηκαν και ερήµωσαν οι αγροτικές καθώς µεταφέρθηκε ο πληθυσµός στα αστικά κέντρα.  
Η προσπάθεια µε τον  νόµο Καποδίστρια στόχο είχε να συνενώσει λειτουργίες χωρίς να 
προηγηθεί επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη και διάλογος. Ο µοναδικός στόχος ήταν 
οικονοµικός χωρίς να ληφθούν πολιτικά και διοικητικά κριτήρια.  

        Στην λειτουργία φάνηκε : 
1. Ότι οι µεγάλοι σε µέγεθος ∆ήµοι δεν ήταν αποτελεσµατικότεροι από του µικρούς  
2. ∆εν βοηθούν να µην ερηµώσει η περιφέρεια  

Στο επόµενο βήµα του νόµου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και πάλι χωρίς µελέτη επιδιώχθηκε µικρότερος αριθµός 
∆ήµων αντί να επιδιωχθεί αριθµός µη ΕΡΗΜΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ. 
Καταργήθηκαν οι  υποδοµές των µικρών ∆ήµων χωρίς να ληφθούν υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά 
του προηγούµενου εγχειρήµατος µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιαστούν τα προβλήµατα στις µικρές 
κοινωνίες. 
- Σήµερα επιχειρείται πρόταση η οποία ουσιαστικά καταργεί την Αυτοδιοίκηση των Τοπικών 
Κοινοτήτων και την Άµεση ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
- Σήµερα απαιτείται να γίνει αντικειµενική µελέτη µε στόχο να δηµιουργήσει θεσµικό πλαίσιο  όπου 
οι ρόλοι θα είναι διακριτοί όπως και η σχέση των επιπέδων λειτουργίας , οι πόροι και οι 
αρµοδιότητες ενδοδηµοτικά.  
 Η έκφραση της λαϊκής βούλησης να είναι αναλλοίωτη µε σεβασµό στην πλειοψηφία.  
 Ειδικότερα: 
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Στο άρθρο 2: Να υπάρχει ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο για τις Τοπικές Κοινότητες µε σεβασµό στο 
αποτέλεσµα χωρίς να λαµβάνει ο επιτυχών ∆ηµοτικός Συνδυασµός το 60% των εδρών στις Τ.Κ. 
- Να µην καταργηθούν οι κοινότητες στις έδρες των ∆ήµων  
- Να µην µειωθεί ο αριθµός των Συµβούλων τόσο στις Τ.Κ. όσο και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

να υπάρξει µεγαλύτερη συµµετοχή και ενδιαφέρον για τα τοπικά θέµατα.  
Στο άρθρο 24:  
1. Ο επιτυχών ∆ηµοτικός συνδυασµός µε ποσοστό 43%+1 να λαµβάνει το 53% των εδρών και όχι 

το 60% 
2. Το 3% να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή συνδυασµού στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  
Στο Άρθρο 27: 
 Νικητής να είναι ο πλειοψηφών συνδυασµός της Τ.Κ και όχι ο συνδυασµός του ∆ηµάρχου. 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΣ  
Όχι στην  µείωση των συµβούλων, δεν στοιχίζουν. 
Στήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων, χωριστή κάλπη στις εκλογές,  ανάθεση αρµοδιοτήτων διότι τα 
προβλήµατα στις Τοπικές Κοινότητες  οξύνθηκαν. 
 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΑΙΡΙ∆ΗΣ 
Ατέλειες πάντα υπάρχουν, αλλά αυτή η κυβέρνηση θα βρει τη χρυσή τοµή και θα πάνε τα 
πράγµατα καλύτερα µε αυτόν το νόµο. 
Οι Κοινοτάρχες και τα Κοινοτικά Συµβούλια να εκλέγονται απευθείας και να διαχειρίζεται 
χρήµατα για να κάνουν έργα. 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΙΚΑΣ 
∆ιαφωνία Στην 5ετη θητεία των ∆ηµάρχων ,επειδή πιστεύω πως τα πολλά χρόνια δηµιουργούν 
περισσότερο διαπλοκή...  
Πιστεύω στην λογική της κυβερνησηµοτητας , που πετυχαίνεται µε τον υπό συζήτηση  εκλογικό 
νόµο των ΟΤΑ 

      Ναι στην Αυτονοµία, Αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των τοπικών κοινοτήτων. 
            Όχι στην µείωση των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 

 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΙΑ 
Περισσότερη δύναµη και ανεξαρτησία στους δήµους, ώστε να έχουν έσοδα από τον τόπο τους 
και επικουρικά να χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση.                              
 Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων , που έχουν οι ΟΤΑ είναι από τους "Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους".    
  Ωστόσο, όµως, θεωρώ ότι η Κυβέρνηση θα µπορούσε, πέρα από το βασικό κριτήριο για την 
κατανοµή των ποσών µεταξύ των ΟΤΑ που είναι ο πληθυσµός κατά το χρόνο της τελευταίας 
απογραφής, µε κάποια νοµοθετική ρύθµιση µέσω του νέου εκλογικού νόµου και µε κάποιους 
πιο εξειδικευµένους υπαλλήλους από το Υπουργείο Οικονοµικών να δώσει περισσότερη ώθηση 
στους δήµους, ώστε οι δήµοι µε χρήµατα και φόρους που θα εισπράττονται µέσω της ΑΑ∆Ε, 
είτε από εισοδήµατα φυσικών προσώπων, είτε από το ΕΝΦΙΑ, είτε από το ΦΠΑ των πολιτών να 
συµβάλλει σε µια πιο ισχυρή τοπική κοινωνία και σε µια πιο ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

3. « ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ » – ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

«Νέος» Εκλογικός Νόµος για την Αυτοδιοίκηση: 
Οπισθοχώρηση της ∆ηµοκρατίας.. 
Με το ψευδές επιχείρηµα πως δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά  η απλή αναλογική του 
Κλεισθένη (στο ∆ήµο µας, δεν υπάρχει καµία  περίπτωση που να δείχνει έστω και την υπόνοια 
ακυβερνησίας) ο «νέος» νόµος για την Αυτοδιοίκηση, αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση, δίνει 
υπερπλειοψηφία σε ∆ηµάρχους µειοψηφίας, µε ταυτόχρονη µείωση των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
Το  γεγονός ότι , µε 43% των ψηφισάντων, ο ∆ήµαρχος θα καταλαµβάνει το 60% των εδρών, σε 
συνδυασµό µε την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής και την αύξηση των 
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χρηµατικών ορίων για τις απευθείας αναθέσεις (µέχρι τις 60.000) δηλώνειτην ολοφάνερη 
µεθόδευση της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον αποκλεισµό της αντιπολίτευσης 
στους ΟΤΑ, και την δηµιουργία ενός νέου πελατειακού συστήµατος,  κάτι που αποτελεί  
θεσµική προσβολή προς ολόκληρο τον Ελληνικό λαό. 

      Περιµέναµε και ζητούσαµε από έναν νέο νόµο, να στηρίξει την   ενδοδηµοτική αποκέντρωση, να   
      καθορίσει αρµοδιότητες    αποφασιστικού χαρακτήρα και να ενισχύσει µε δικούς τους πόρους  
      τις κοινότητες, ώστε να µπορούν οι κάτοικοι των κοινοτήτων να    εκφράζουν τις απαιτήσεις τους   
      µε τους δικούς τους αιρετούς. Αντ΄αυτού βλέπουµε  την κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης στα  
      τοπικά συµβούλια, την µετατροπή τωντοπικών συµβούλων σε προέκταση των δηµοτικών   
      συνδυασµών, την διαίρεση των κοινωνιών σε παραταξιακούς οπαδούς και τη συγκέντρωση  
      αρµοδιοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες των δήµων. 

Πρόκειται λοιπόν για Αντιµεταρρύθµιση, που γυρίζει τη χώρα σε αποτυχηµένες συνταγές του 
παρελθόντος, που δίνει στους ∆ηµάρχους υπερενισχυµένη πλειοψηφία, κάτι που δεν συµβαίνει 
σε καµία Ευρωπαϊκή χώρα, µιας και όλες έχουν απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση. 
 
Επειδή λοιπόν πιστεύουµε πως ο δήθεν νέος νόµος θα ερηµώσει τα χωριά µας, θα υποβαθµίσει 
περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία και θα ενταφιάσει οριστικά τα κίνητρα 
συµµετοχής των νέων ανθρώπων στα κοινά και επειδή δεν θέλουµε να δηµιουργηθούν πολίτες 
δύο ταχυτήτων  στη χώρα, δηλώνουµε σαν παράταξη, την πλήρη αντίθεσή µας σ΄αυτόν τον 
αντιδηµοκρατικό και απαράδεκτο νόµο. 
 

4.  « ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡ∆ΑΙΑ» – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

Ως επικεφαλής του συνδυασµού Μπροστά για την Εορδαια  συνεργαζόµενοι µε τον συνδυασµό 
Ενωµένη Εορδαία του ∆ηµάρχου Π Πλακεντά. ∆ιαφωνούµε   
µε το προτεινόµενο νοµοσχεδίο για την Αυτοδιοίκηση, θεωρούµε ότι είναι υπερενισχυµενο 
εκλογικό σύστηµα. 
Είµαστε µε την απλή αναλογική γιατί στο χώρο της Αυτοδιοίκησης πρέπει να σταµατήσει ο 
έντονος κοµµατισµος.  
Ο προτεινόµενος εκλογικός νόµος αλλοιώνει την λαϊκή βούληση δίνει αυτοδυναµία σε 
συνδυασµό και δήµαρχο µειοψηφίας.  
∆ιαφωνούµε µε την µείωση των δηµοτικών συµβούλων, διότι περισσότεροι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι µεγαλύτερη κοινωνική συµµετοχή. 
Είµαστε αντίθετοι στην κατάργηση της 3ης κάλπης και τα κοινοτικά συµβούλια, γιατί θεωρούµε 
ότι είναι τα κύτταρα της ∆ηµοκρατίας.  
Η συνεργασία µας στο ∆ήµο Εορδαίας είναι παράδειγµα προς µίµηση αλλά και βελτίωσης του 
υπάρχοντος εκλογικού νόµου της Αυτοδιοίκησης!!! 
 

 

5. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ -  ΧΟΛΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ- ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

∆εν συµµετέχουµε στην διαδικασία  κατάθεσης προτάσεων επί του Νοµοσχεδίου 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις – θέσεις επί του σχεδίου Νόµου να κατατεθούν  στην ΚΕ∆Ε και στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 

 
 
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.19 /2021 
……………………………………………………………………………………………… 
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Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεµαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
Χαρακτσής Ιωάννης 
 
     

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πραπα Αναστασία  
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστ. 
Χόλµπα Αντωνία 
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