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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  41/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

25. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε 

 

 Σήµερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.557/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  
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9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Μάρκου ∆ιονύσιος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την παρ 1, άρθρο 255 του Ν. 3463/06, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από  επτά (7) έως έντεκα (11) µέλη, 

τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το  δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον:  

• τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση 

των αιρετών  µελών τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 

µειοψηφία.  

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην  επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 

περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος  από τη γενική 

συνέλευση αυτών, και  

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  
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• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν  

πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.  

Σύµφωνα µε την αριθ. 203/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίσαµε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας.   

Με το αριθ πρωτ. 1.098/29.12.2015 έγγραφο ο δηµότης κ. Μιλτιάδης Χαλκόπουλος 

τακτικό µέλος του ∆.Σ., υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση αυτή, διότι αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του λόγω προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Επίσης, προτείνω να γίνει δεκτή η παραίτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου της 

µειοψηφίας και τακτικού µέλους στο ∆.Σ. κ. Γεωργίου Παρθενόπουλου, ο οποίος ζήτησε 

προφορικά από το σώµα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, την παραίτηση του από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., για ηθικούς λόγους.  

Σας καλώ να κάνουµε αποδεκτές τις παραιτήσεις και να ορίσουµε νέα µέλη στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση  και  

• το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 

• την υπ’ αριθµ. 203/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

• το µε αριθµ. πρωτ. 90/28-1-2016 έγγραφο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. 

• τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παραπάνω εισήγηση και αποτελούν την αιτία 

για την αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

     Α. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Μιλτιάδη Χαλκόπουλου, από τακτικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας 

και ορίζει τον κ. Αθανάσιο Σαµαρίνο, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στη θέση του 

παραιτηθέντος µέλους µε την ιδιότητα του δηµότη.  

     Β. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Γεωργίου Παρθενόπουλου, από τακτικό 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Έδεσσας και ορίζει την κα Ελισάβετ Φράγκου - Κυανίδου, µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος µέλους µε την ιδιότητα του αιρετού 

εκπροσώπου του ∆ήµου (µειοψηφία).  

 Μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ΄αριθµ. 203/2014 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τα παρακάτω: 

1. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου (πλειοψηφίας), και 

αναπληρωτής της ο Ιωάννης Χατζόγλου 

2. Αναστάσιος ∆ίου αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου (πλειοψηφίας), και 

αναπληρωτής του ο ∆ηµήτριος Γιώγας 
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3. Αικατερίνη Ζδρου αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου (πλειοψηφίας), και 

αναπληρώτριά της η Μαρία Βλάχου – Κατσάρα. 

4. Ελισάβετ Φράγκου - Κυανίδου αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου (µειοψηφίας), και 

αναπληρώτριά της η Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου. 

5. Γεωργία Κικίδου εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων & ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

Έδεσσας  (Κοινωνικός φορέας της περιοχής) και αναπληρωτή της ο Αθανάσιος 

∆ηµητριάδης. 

6. Ιορδάνης Χατζηαντωνιάδης δηµότης, και αναπληρωτή του ο ∆ηµήτριος 

Καραθάνος. 

7. Γεώργιος Μπουρδάνης δηµότης, και αναπληρωτή του ο Χαράλαµπος Παπαζήσης 

8. Αθανάσιος Σαµαρίνος δηµότης, και αναπληρώτριά του η Ευθυµία Μπάντση. 

9. Ιωάννης Παπαλαζάρου δηµότης, και αναπληρώτριά του η Σοφία Κάρτα. 

10. ∆ηµήτριος Ευαγγελίδης δηµότης, και αναπληρωτή του ο Παντελής Λαζάρου. 

11. Μιχαήλ Χρυσός και αναπληρώτρια η Ελένη Μακροπούλου, εκπρόσωποι 

εργαζοµένων 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 41/2016 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  19.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Οριζόµενο µέλος κ. Αθανάσιο Σαµαρίνο 

- Οριζόµενο µέλος κα Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου 

- κ. Μιλτιάδη Χαλκόπουλο 

- κ. Γεώργιο Παρθενόπουλο 
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