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6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ ΖΗΝ»

Σήμερα  Δευτέρα  31  Ιανουαρίου  2022  και  ώρα  19.00  το  Δημοτικό

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την

με αριθμ. πρωτ. 886/27.1.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου

Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67

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

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» όπως  αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο

10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουστάκας Γεώργιος

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος
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4 Δελής Αθανάσιος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος

5 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ρυσάφης Αντώνιος

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ

7 Καραμάνη Δήμητρα 18 Ταμβίσκου Ευτυχία

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τζιάκος Δημήτριος

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

11 Μούκας Σωτήριος 22 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Κίτσου Ελένη
2 Θεοδώρου Έλλη 5 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Καραπατσούδη Ελένη

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των

Κοινοτήτων  για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνεται  στην  ημερήσια  διάταξη  και

αφορούν τις κοινότητές τους, και παραβρέθηκαν οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης (προσήλθε - συνδέθηκε κατά τη

διάρκεια απαντήσεων από τον Δήμαρχο).

Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  συμμετείχε  στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο  Πρόεδρος  σχετικά  με  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ.

πρωτ. 536/19.1.2022 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

««Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 ¨Διοίκηση νομικών προσώπων

δημοσίου  δικαίου¨  του  Ν.3463/06,  όπως  ισχύει,  ορίζονται  μεταξύ  άλλων  τα

εξής:

«1.  Τα  δημοτικά  ή  κοινοτικά  νομικά  πρόσωπα  διοικούνται  από  το

διοικητικό  συμβούλιο,  που   αποτελείται  από  πέντε  έως δεκαπέντε  μέλη,  τα

2



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

συμβούλιο. 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της

κοινότητας,  δημοτικοί  ή  κοινοτικοί  σύμβουλοι  και  δημότες  ή   κάτοικοι  που

είναι  χρήστες  των  υπηρεσιών  του  νομικού  προσώπου  ή  που  έχουν  ανάλογη

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του

νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού

προσώπου,  εφόσον  αυτό   απασχολεί  περισσότερους  από  δέκα  (10)

εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση

των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε

που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του

διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από

πέντε  (5),  δύο (2)  τουλάχιστον  από  αυτά  ορίζονται  από  τη  μειοψηφία  του

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού

ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’

ανάλογη  εφαρμογή  του  δεύτερου  εδαφίου  της  παρούσας  παραγράφου.  Σε

περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει  συμβούλους,  δημότες ή κατοίκους,  ή

εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν

σύμβουλοι,  δημότες  ή  κάτοικοι  που  ορίζονται  από  την  πλειοψηφία.  Στις

περιπτώσεις  που  το  νομικό  πρόσωπο  λειτουργεί  στην  περιφέρεια  τοπικού

διαμερίσματος   ένα  μέλος  προτείνεται  από  το  οικείο  συμβούλιο.  Μετά  τον

ορισμό  των  μελών  το  δημοτικό   συμβούλιο  εκλέγει  από  τα  μέλη  αυτά  τον

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου.  Στην περίπτωση

που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή

ο  πρόεδρος  της  Κοινότητας,  αυτός  αυτοδικαίως  καθίσταται  και  πρόεδρος

αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου

ορίζεται  με  την   απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου.  Λήγει

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της

θητείας  τους,  με  απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  για  σοβαρό  λόγο  που

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους….». 

Στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  6  του  ν.  4623/2019  (Α΄134),  η  οποία

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167), ορίζονται τα εξής:

«1.  Όπου  στις  διατάξεις  νόμων,  προεδρικών  διαταγμάτων  και  λοιπών
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κανονιστικών  πράξεων,  προβλέπεται  ο  ορισμός  μελών  στη  διοίκηση  των

νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων

τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών

με  τους  αναπληρωτές  τους,  συμπεριλαμβανομένου  του  προέδρου  του

διοικητικού  συμβουλίου,  ορίζονται  από  τον  δήμαρχο  ή  τον  περιφερειάρχη,

αντίστοιχα.  Τα υπόλοιπα μέλη,  αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται  εκ

της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις

λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές

παρατάξεις  συμμετέχουν  στα  συμβούλια  με  τουλάχιστον  ένα  (1)  μέλος

συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με

τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από

τις  δημοτικές  και  περιφερειακές  αρχές  που  εγκαταστάθηκαν  την  1.9.2019,

θεωρούνται  νόμιμες.  Για  τη  συγκρότηση  του  διοικητικού  συμβουλίου  εκ-

δίδεται  διαπιστωτική  πράξη  του  οικείου  δημοτικού  ή  περιφερειακού

συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν

ορίσουν  μέλη,  αυτά  ορίζονται  με  απόφαση  Δημάρχου  ή  Περιφερειάρχη,

αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο».

Με την  αριθμ. 323/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» και μετά την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης

με τις αριθμ. 343/2019 και 130/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη

του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1.  Γιώγας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Ιατρίδου

Αναστασία

2. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον

Μούκα Σωτήριο, 

3. Καραπατσούδη  Ελένη,  Δημοτική  Σύμβουλος  με  αναπληρώτρια  την

Δήμητρα Καραμάνη, 

4. Δαλκαλίτση Μαρία, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με

αναπληρωτή τον Μασλίγκα Δημήτριο 

5. Βλαχάκος Ευάγγελος, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με

αναπληρώτρια την Βλάχου Αικατερίνη

6. Τζούρτζου Ελένη, δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με

αναπληρωτή τον Σωτήριο Δραγούμη  
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7. Βλαδίκα  Ελισάβετ,  δημότης  (κάτοχος  επαγγελματικής  εμπειρίας  πάνω

στο  αντικείμενο  του  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου)  με

αναπληρώτρια την Γίδου Μαρία

8. Πλιούτα  Κωνσταντίνα,  δημότης  (κάτοχος  επαγγελματικής  εμπειρίας

πάνω  στο  αντικείμενο  του  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου)  με

αναπληρώτρια την Μπάρτζιου Ελισάβετ

9. Φιλούκατζη Σωτηρία, εκπρόσωπος εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. με αναπληρωτή

τον Αγαΐτση Πέτρο. 

Με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  28/13.1.2022  έγγραφο  του  ΝΠΔΔ  «ΕΥ  ΖΗΝ»

ζητείται η αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.

Βλαχάκου Ευαγγέλου ως δημότη - χρήστη των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., καθώς

έχει απωλέσει την ιδιότητά του ως γονέας τέκνου. 

Ο Δήμαρχος με το αριθμ. πρωτ. 509/18.1.2022 έγγραφό του εισηγείται

τον  ορισμό  του  κ.  Κανάνη  Διονυσίου,  ως  τακτικό  μέλος  στο  Διοικητικό

Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ». 

Παρακαλώ για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης αντικατάστασης του

τακτικού  μέλους  Βλαχάκου  Ευάγγελου  από  τον  Κανάνη  Διονύσιο,  δημότη

(χρήστη των υπηρεσιών  του  Ν.Π.Δ.Δ.),  ο  οποίος  θα  αναπληρώνεται  από την

Βλάχου Αικατερίνη».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

του  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  με  την  επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»  κ.  Δημήτριο  Γιώγα,

προκειμένου  να  δώσει  τις  απαραίτητες  διευκρινήσεις  για  το  θέμα,  όπως

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και 

 την παρ 1 , άρθρο 240  του Ν. 3463/06

 την παρ 1 , άρθρο 6  του Ν. 4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3

του Ν. 4635/2019

 το με αριθμ. πρωτ. 28/13.1.22 έγγραφο του «ΕΥ ΖΗΝ»

 τις  αριθμ.  323/2019,   343/2019  &  130/2021αποφάσεις  Δημοτικού

Συμβουλίου

 το αριθμ. πρωτ. 509/18.1.2022 έγγραφο του Δημάρχου

Αποφασίζει ομόφωνα
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Αντικαθιστά  το  τακτικό  μέλος  Βλαχάκο  Ευάγγελο  από  τον  Κανάνη

Διονύσιο,  δημότη  (χρήστη  των  υπηρεσιών  του  Ν.Π.Δ.Δ.),  ο  οποίος  θα

αναπληρώνεται από την Βλάχου Αικατερίνη.  

Μετά  την  ανωτέρω  τροποποίηση το  Δ.Σ.  του  Νομικού  Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την επωνυμία

«ΕΥ ΖΗΝ», έχει ως εξής: 

1. Γιώγας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Ιατρίδου

Αναστασία

2. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον

Μούκα Σωτήριο, 

3. Καραπατσούδη  Ελένη,  Δημοτική  Σύμβουλος  με  αναπληρώτρια  την

Δήμητρα Καραμάνη, 

4. Δαλκαλίτση Μαρία, δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με

αναπληρωτή τον Μασλίγκα Δημήτριο 

5. Κανάνη  Διονύσιο,  δημότης  (χρήστης  των  υπηρεσιών  του  Ν.Π.Δ.Δ.)  με

αναπληρώτρια την Βλάχου Αικατερίνη

6. Τζούρτζου Ελένη, δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με

αναπληρωτή τον Σωτήριο Δραγούμη  

7. Βλαδίκα  Ελισάβετ,  δημότης  (κάτοχος  επαγγελματικής  εμπειρίας  πάνω

στο  αντικείμενο  του  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου)  με

αναπληρώτρια την Γίδου Μαρία

8. Πλιούτα  Κωνσταντίνα,  δημότης  (κάτοχος  επαγγελματικής  εμπειρίας

πάνω  στο  αντικείμενο  του  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου)  με

αναπληρώτρια την Μπάρτζιου Ελισάβετ

9. Φιλούκατζη Σωτηρία, εκπρόσωπος εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. με αναπληρωτή

τον Αγαΐτση Πέτρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό μέρος της

αριθμ. 323/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  12/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 
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Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  4.2.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης 

Ιγνάτιος,  Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος,

Σαμλίδης Μιχαήλ,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου 

Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης «ΕΥ ΖΗΝ» Αικ. Γκίνη (με την υποχρέωση

να κοινοποιήσει την απόφαση στο οριζόμενο μέλος)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):

- Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» Δ. Γιώγα
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