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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  216/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 17.151/7.8.2017 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 15 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  15 Φουνταλής Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  10 Τσιβόγλου Χρήστος  

5 Κούκος Γεώργιος 11 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

6 Μάρκου ∆ιονύσιος 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

  

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόµιµα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων κι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα  κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

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. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας κα 

Αικατερίνη Ζδρου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών το µε αριθµ. πρωτ. 1.076/7.8.2017 

αίτηµά της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο έχει ως εξής: 
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«Όπως γνωρίζετε µε τη µε αριθµ. 204/29.09.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, η νοµιµότητα της οποία ελέγχθηκε από το Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ορίστηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 σε συνδυασµό µε τις οικίες διατάξεις της µε αριθµ. 

153/1999 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας περί σύστασης της ∆ΕΥΑΕ, 

που εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 7441/1991 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της άλλοτε 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1945/27.10.1999 τευχ. Β’). Ήδη µε τη µε αριθµ. 

πρωτ. 1075/04.08.2017 αίτηση του προς τη ∆ΕΥΑΕ (αντίγραφο της οποίας 

επισυνάπτεται µε την παρούσα) το µέλος του ∆.Σ. Νικόλαος Αργυρός, εκπρόσωπος 

του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Μελών ΤΕΕ Ν. Πέλλας , υπέβαλε την 

παραίτηση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΕ για προσωπικούς λόγους. 

Επιπλέον, το µέλος του ∆.Σ. Ευτυχία Ταµβίσκου, αιρετή εκπρόσωπος του ∆ήµου 

Έδεσσας, που διορίσθηκε µε την προαναφερόµενη µε αριθµ. 204/2014 απόφαση ως 

τακτικό µέλος του ∆.Σ., σχεδόν από την αρχή του ορισµού της απουσιάζει 

συστηµατικά και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΕ, µε 

αποτέλεσµα οι αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί να εκτελούνται µονίµως από την 

αναπληρώτρια της 2 Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, καθιστώντας πλέον ανέφικτη τη 

δυνατότητα αναπλήρωσης της τελευταίας. Βάσει των ανωτέρω και λαµβάνοντας 

υπόψη τις προρρηθείσες διατάξεις, κρίνεται αναγκαία η λήψη σχετικής απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας περί αντικατάστασης των δύο προαναφερθέντων 

τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΕ, ήτοι της Ευτυχίας Ταµβίσκου, 

αιρετής εκπροσώπου του ∆ήµου, και του Νικολάου Αργυρού, εκπροσώπου του 

Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Μελών ΤΕΕ Ν. Πέλλας, µε τον ορισµό νέων 

τακτικών µελών και των αναπληρωτών τους, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα 

η σύννοµη και εύρυθµη λειτουργία της ∆ιοίκησης της ∆ΕΥΑΕ. Παρακαλούµε για τις 

ενέργειες σας.» 

 Στη συνέχεια η κα Ζδρου πρότεινε να ορισθεί ως τακτικό µέλος στη θέση της 

Ανεξάρτητης ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Ευτυχίας Ταµβίσκου, η ∆ηµοτική Σύµβουλος 

της πλειοψηφίας κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα µε αναπληρώτριά της τη ∆ηµοτική 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας κα Μαρία Βλάχου – Κατσάρα. Επίσης, ο  κ. Νικόλαος 

Αργυρός να αντικατασταθεί από την κα Μαρία Σαµσάκη και αναπληρωτής της να  

ορισθεί ο κ. Χαράλαµπος Παπαζήσης.  
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις: 

1. Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/1980 τ.Α΄) 

2. Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/1995 τ. Α΄) 

3. Του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237/1998 τ. Α΄) 

4. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθµιση διατάξεων για την Τοπ.  Αυτ/ση και άλλες διατάξεις»  

5. Την αριθµ. 153/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε τη 

σύσταση στο ∆ήµο Έδεσσας ενιαίας Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας» (ΦΕΚ 1945/27-10-1999 τ. Β΄) 

6. Την αριθµ. 7441/5-10-1999 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

7. Το υπ΄αριθµ. 2/7.8.2017 έγγραφο του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων µηχανικών 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Αντικαθιστά το τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης κα Ευτυχία Ταµβίσκου µε τη ∆ηµοτική Σύµβουλο 

της πλειοψηφίας κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα και αναπληρώτριά της ορίζει τη 

∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κα Μαρία Βλάχου – Κατσάρα. Επίσης 

αντικαθιστά τον κ. Νικόλαο Αργυρό µε την κα Μαρία Σαµσάκη εκπρόσωπο του 

Συλλόγου Μηχανικών και αναπληρωτή της ορίζει τον κ. Χαράλαµπο Παπαζήση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 204/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 Μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην υπ΄αριθµ. 204/2014 απόφαση 

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

1. Αικατερίνη Ζδρού,  µε αναπληρωτή της τον  Φίλιππο Γκιούρο - ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι πλειοψηφίας.  

2. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα,  µε αναπληρώτριά της την Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πλειοψηφίας.   

3. ∆ηµήτριος Γιώγας, µε αναπληρωτή του τον  Χρήστο Πέτκο - ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι πλειοψηφίας.  

4. Χρήστος ∆ασκάλου, µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Παρθενόπουλο - 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µειοψηφίας. 

5. Μαρία Σαµσάκη, µε αναπληρωτή της τον Χαράλαµπο Παπαζήση -  

εκπρόσωποι Συλλόγου Μηχανικών. 
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6. Θεόδωρο Κουκουλή, µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Θεοδωρίδη - δηµότες 

σχετικοί µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 

7. Γεώργιο Κωστίδη, µε αναπληρωτή του τον Νικόλαο Παπαδόπουλο - δηµότες 

σχετικοί µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 216/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  16.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Φουνταλής 

 Μιχαήλ.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

         - Πρόεδρο ∆ΕΥΑΕ κα Αικ. Ζδρου  

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Ευτυχία Ταµβίσκου 

- ∆ηµοτική Σύµβουλο κ.  Μαρία Βλάχου – Κατσάρα 

- ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα 

- κ. Νικόλαο Αργυρό  

- κ. Χαράλαµπο Παπαζήση 
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