
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 16- 1--2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 
20:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε σε έκτακτη  
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τηλεφωνική   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη  σύµφωνα µε τις διατάξεις   
της ̟αραγράφου 5 άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία 
̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
  Καθορισµός τρό̟ου χρήσης των χώρων ̟ου θα διατεθούν κατά 
την ̟ροεκλογική ̟ερίοδο των εκλογών  Ιανουαρίου 2015. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                         

1.  Σίσιος Μιχαήλ 1                 Παπάς Ευθύµιος 
2.  Ιορδανίδης  Φώτιο 2 Κάλφας Γεώργιος 
3 Καίδης Απόστολος 3 Βρυζίδου Παρασκευή 
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Απαζίδου Σοφία 
5 Κατσίδης Ευστάθιος   
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης   
7 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
8 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
9 Καραφουλίδης Ανέστης    
10 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
11 Βύρλιος Μάρκος    
12 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
13 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 
14 Σπενταµίδης Γεώργιος 
15 Κοκκινίδης Γεώργιος 
16 Αριστερίδης Ιωάννης  
17 Χαιτίδης Γεώργιος 
18 Καλπακίδου Γλυκερία 
19 Μπίγγας Στέφανος 
20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
21 Τσολακίδης Ισαάκ 
22 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
23 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
24 Καραϊσκος Γεώργιος 
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25 Μίχος Κωνσταντίνος  
26 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
27 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
28 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
29 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

 
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, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, 
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 το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος  ο ο̟οίος ανέφερε ότι το 
̟αρόν θέµα εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σε  ειδική 
συνεδρίαση σύµφωνα µε την 14473/11-4-2012 α̟όφαση του Υ̟. 
Εσωτερικών η ο̟οία αναφέρει ότι : 
Οι εκ̟ρόσω̟οι των ̟ολιτικών κοµµάτων ̟ου µετέχουν στις 
εκλογές συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη µε ̟ρόσκληση του 
∆ηµάρχου  για την κατανοµή των χώρων και τον καθορισµό του 
τρό̟ου χρήσης αυτών. 
Σε ̟ερί̟τωση οµοφωνίας των κοµµάτων υ̟ογράφεται ̟ρακτικό 
̟ου είναι υ̟οχρεωτικό για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  το ο̟οίο 
συγκαλείται αµέσως  µε µοναδικό θέµα τη διάθεση των δηµοτικών 
χώρων στα κόµµατα για την ̟ροεκλογική τους ̟ροβολή. 
Για το λόγο αυτό καλείται το συµβούλιο  να α̟οφανθεί για το 
κατε̟είγον του θέµατος. 
Το ∆Σ έκρινε οµόφωνα ότι το θέµα είναι κατε̟είγον και 
̟ροχώρησε στη συζήτησή του . 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος έθεσε  υ̟όψη του σώµατος  το 
̟αρακάτω ̟ρακτικό σχετικά µε τον καθορισµό τρό̟ου χρήσης των 
χώρων ̟ου διατίθενται στα κόµµατα για την ̟ροβολή τους   για 
έγκριση α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ο̟οίο έχει ως εξής : 
                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
Στην Πτολεµαΐδα  και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου 
Εορδαίας σήµερα 14-1-2015 και ώρα 11 ήρθαν σε κοινή σύσκεψη, 
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οι εκ̟ρόσω̟οι των κοµµάτων   ύστερα α̟ό την  12-1-2015  
̟ρόσκληση του ∆ηµάρχου Σάββα Ζαµανίδη σύµφωνα µε την  
υ̟’αριθ. 51800/31-12-2014  α̟όφαση του ΥΠΕΣ. 
Παραβρέθηκαν  
1.  ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ                ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ   ΣΥΡΙΖΑ 
2.  ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΤΑΜΙ 
3.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΚΕ 
4.  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ          ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΣΟΚ 
5.  ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΕΛ 
6.  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν.∆. 
 
Λαµβάνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης  
ανακοίνωσε στους ̟αρευρισκοµένους , σκο̟ός της σύσκεψης 
αυτής είναι η  είναι η α̟ό κοινού  λήψη α̟όφασης  για την 
κατανοµή των χώρων και τον καθορισµό του τρό̟ου χρήσης 
αυτών για την ̟ροβολή των κατά την ̟ροεκλογική ̟ερίοδο. 
Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος του ∆ήµου κ. Μαρασλής διάβασε 
την εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών  σχετικά µε το εν λόγο 
θέµα. 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο  ο εκ̟ρόσω̟ος του ΚΚΕ  ο ο̟οίος 
̟ρότεινε οι χώροι ̟ου θα διατεθούν να είναι ε̟ί ισοις όροις . 
Ο εκ̟ρόσω̟ος του ΣΥΡΙΖΑ ̟ρότεινε το ̟ρακτικό αυτό να 
διαβιβασθεί και στην Αστυνοµία  και οι χώροι  ̟ου θα 
καθορισθούν να είναι  οι ίδιοι ̟ου έχουν καθιερωθεί και στις 
̟ροηγούµενες εκλογές. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω  
 
 
                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  οµόφωνα  
 
 

1. Να α̟οδεχθούµε την 14473/11-4-2012 Α̟όφαση του ΥΠΕΣ . 
2. Να µην γίνουν ανοικτές συγκεντρώσεις ο̟ότε δεν θα 

στηθούν εξέδρες 
3. Να το̟οθετηθούν ̟λαίσια  σε κεντρικά σηµεία της ̟όλης, 

στην Κεντρική Πλατεία, στο Παλαιό Πάρκο  ,  στο Β ΚΑΠΗ ( 
Πλατεία Αδαµο̟ούλου )  ,  στην Πλατεία Χ¨Ευστρατιου  
καθώς και στις εισόδους της ̟όλης µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι 
δεν ̟αρεµ̟οδίζεται η κυκλοφορία των ̟εζών και οχηµάτων  
και δεν δηµιουργούνται γενικά ο̟οιαδή̟οτε µορφής 
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̟ροβλήµατα  για την ασφαλή κυκλοφορία ό̟ου θα 
διαφηµισθούν τα κόµµατα ε̟ί ίσοις όροις. 

4. Να το̟οθετηθούν ̟λαίσια και στις Το̟ικές κοινότητες όσοι 
το ε̟ιθυµούν στους χώρους ̟ου θα υ̟οδείξουν οι Πρόεδροι 
των Το̟ικών Κοινοτήτων. 

5. Να ε̟ιτρα̟εί , εφόσον το ε̟ιθυµούν τα κόµµατα µε δα̟άνες 
τους να το̟οθετήσουν καλαίσθητα ̟ερί̟τερα ( οι διαστάσεις 
δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερες  α̟ό 2Χ2Χ2 µέτρα )   
σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση στην Κεντρική 
̟λατεία  και στις θέσεις ̟ου ήταν στις ̟ροηγούµενες εκλογές. 

6. Οι ̟αράνοµες αφισοκολλήσεις να α̟οµακρύνονται. 
7. Τα ̟ερί̟τερα ή άλλες κατασκευές καθώς και τα τροχόσ̟ιτα 

̟ου θα το̟οθετήσουν τα κόµµατα  θα ̟ρέ̟ει να α̟οσυρθούν 
µε φροντίδα τους µέσα σε 8 µέρες α̟ό την ηµέρα διεξαγωγής 
των εκλογών  

8. Το ̟αρόν ̟ρακτικό να σταλεί  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
έγκριση. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                     Αριθµ. α̟όφ. 30/2015 
 
Το ∆.Σ αφού έλαβε υ̟όψη του  το α̟ό 14-1-2015 ̟ρακτικό , την 
υ̟’ αριθ. 14473/11-4-2012 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών  
 
 
                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
∆ιαθέτει τους ∆ηµοτικούς χώρους  και καθορίζει τον τρό̟ο 
χρήσης αυτών ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν τα ̟ολιτικά κόµµατα 
για την ̟ροβολή τους κατά την ̟ροεκλογική ̟ερίοδο των 
Βουλευτικών εκλογών  στις 25 Ιανουαρίου  ως ανωτέρω 
συµφωνήθηκαν στην σύσκεψη της  14-1-2015. 
 
Η ̟αρούσα α̟όφαση να δηµοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του 
∆ήµου Εορδαίας . 
Η Παρούσα α̟όφαση να κοινο̟οιηθεί ̟ρος όλους τους 
εκ̟ροσώ̟ους των κοµµάτων και  στο Αστυνοµικό τµήµα 
Εορδαίας. 
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          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 30 /2015 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Σίσιος Μιχαήλ 

 2. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 3. Καίδης Απόστολος 

 4. Κατσίνας Χρήστος 

 5. Κατσίδης Ευστάθιος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  

 9. Καραφουλίδης Ανέστης  

 10. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 11. Βύρλιος Μάρκος  

                              12. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 13 Τσολακίδης Ισαάκ 

                                          14. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                                              15. Σπενταµίδης Γεώργιος 

                                        16. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 17. Αριστερίδης Ιωάννης 

 18.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 19. Καλπακίδου Γλυκερία 

     20. Μπίγγας Στέφανος 

 21. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 22. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Πτολεµαΐδα 23. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           24. Καραϊσκος Γεώργιος 

             Συµβουλίου  25. Μίχος Κωνσταντίνος 

 26. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 27.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης  

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   28. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 29. Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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