
   ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Απόφ.  135 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 29ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα  σήµερα  1-12-2021  ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  17:00 µ..µ.  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  συνήλθε µετά  την  υπ. αριθµ.  27067/26-11-2021  πρόσκληση   του Προέδρου         
κ. Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή µε τηλεδιάσκεψη σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/∆Ι∆Α∆/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (Α∆Α: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους 
συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έκδοση ψηφίσµατος  για την καταδίκη των επεισοδίων που δηµιουργήθηκαν µε τους 
διαδηλωτές ενόψει  προσέλευσης του πρωθυπουργού στην Κοζάνη 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            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. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Σπόντης ∆ηµήτριος  
26. Χόλµπα Αντωνία 

 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Μίχος Κωνσταντίνος 
3. ∆ίκας Ιωάννης 
4. Τουρτούρης Αθανάσιος 
5. Μωυσιάδης Στυλιανός 
6. Παπαχρήστου Αθανάσιος 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 



 
 

       O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συµµετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης 
Ισαάκ   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Εδώ αποχωρεί ο ∆Σ Παναγιώτης Κάλφας. 
 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στην ∆ηµοτική σύµβουλο κ. Αντωνία Χόλµπα η 
οποία εισηγούµενη το παραπάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  που όλοι οι παρόντες 
δηµοτικοί σύµβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί  έθεσε υπόψη του σώµατος το παρακάτω ψήφισµα 
για ψήφιση. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση της αστυνοµίας στους 
διαδηλωτές που απαιτούσαν  να προσεγγίσουν το κτίριο της Περιφέρειας  της ∆υτικής 
Μακεδονίας  κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κοζάνη. 
Οι αστυνοµικές δυνάµεις  που βρίσκονταν  στον χώρο , έκαναν χρήση χηµικών  κατά 
εργαζόµενων , των αυτοαπασχολούµενων  και των συνταξιούχων που διαδήλωναν την αντίθεση 
τους στην ασκούµενη πολιτική. 
Οι σχεδιασµοί που τρέχουν  στην ∆υτική Μακεδονία θα έχουν κερδισµένους  και χαµένους . 
Κερδισµένοι θα είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι που δραστηριοποιούνται της ΑΠΕ από τα οποία 
πακέτα χρηµατοδότησης και θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται . Χαµένοι θα είναι η 
συντριπτική πλειοψηφία του λαού  της περιοχής που για άλλη µία φορά θα πληρώσει τα 
σπασµένα  λεγόµενης πράσινης ανάπτυξης . 

 Χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας, ένταση της ακρίβειας και της ενεργειακής  φτώχειας, 
ενεργειακή ανασφάλεια , εργασιακή εξαθλίωση  και ενεργειακή εξάρτηση από το 
εισαγόµενο  φυσικό αέριο, είναι αυτά που περιµένουν τον λαό της περιοχής αλλά και 
όλης της Ελλάδας. 

 Οι µετεγκαταστάσεις οικισµών µένουν  στον αέρα  και ο πρωθυπουργός  την ίδια ώρα 
έταξε δώρο φωτοβολταικό πάρκο στους  υπό µετεγκατάσταση κατοίκους  της Ακρινής. 

 Ενώ οι εξαγγελίες για εξορθολογισµό του Νοσοκοµειακού Χάρτη και στη ∆υτική 
Μακεδονία  εν µέσω πανδηµίας  µόνο ανησυχία µπορούν να δηµιουργήσουν για την 
επερχόµενη υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος  ο οποίος πρότεινε να εκδοθεί το ψήφισµα µόνο στο ότι 
καταδικάζουµε  κάθε µορφής βίας απ’ όπου και αν προέρχεται τα υπόλοιπα που αναπτύσσει η 
κ. Χόλµπα δεν έχουν σχέση µε την καταδίκη αλλά  σε ‘ένα  συνολικό  πολιτικό πλαίσιο που σε 
άλλα συµφωνούµε και σε άλλα όχι . 
Τερζοπούλου Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς  και αυτό γίνεται  όταν οι αστυνοµικοί 
τηρούν τους νόµους και δεν παρανοµούν είµαστε απέναντι σε επίορκους οι παραβάτες 
κρίνονται στην δικαιοσύνη . 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει  
 
                                                          Αριθµ. Απόφ. 135/2021 
 
Το ∆Σ µετά φανερή ψηφοφορία επί των δύο ψηφισµάτων 
 
                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία. 
 



Το ∆Σ καταδικάζει κάθε µορφής βίας  απ’ όπου και αν προέρχεται 
 
Οι ∆ς Τερζοπούλου, Τσάγια, Τραχανάς, Μπίγγας, Κωτσίδης  ψήφησαν  την διατύπωση της κ. 
Τερζοπούλου. 
Οι ∆Σ Κοκκινίδης, Μαυρίδου, Σολαχίδου  και Χόλµπα ψήφησαν το ψήφησµα όπως 
διατυπώθηκε από την κ. Χόλπα. 
 
                                          
 
 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 135 /2021 
………………………………………………………………………………………………………… 
              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 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
 
 
 
 

 


