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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 334 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 18 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Επιλογή για την πρόσληψη υδρονοµέων έτους 2019 » 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 6η  Ιουνίου, του έτους 2019, ηµέρα της 
εβδοµάδας Πέµπτη   και ώρα 13:30 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 
16133 /  5/06/2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010 και του άρθρου 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 
4257/2014, για τους παρακάτω λόγους: 
 
Α)Για το πρώτο θέµα, επειδή είναι αναγκαίο να συγκροτηθούν οι επιτροπές διότι θα 
λήξει η µίσθωση του Νηπιαγωγείου. 
 
Β)Για το δεύτερο θέµα, λόγω µη προβλεπόµενων εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν, εκτάκτως, το αµέσως προσεχές διάστηµα. 
 
Γ)Για το τρίτο θέµα, επειδή πρέπει να γίνει αναµόρφωση των εισηγούµενων Κ.Α., 
προκειµένου να συνεχιστεί η εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.  
 
∆)Για το τέταρτο θέµα, επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης 
των υδρονοµέων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν, επαρκώς, οι ανάγκες 
άρδευσης στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης.  
 
Ε) Για το πέµπτο θέµα, επειδή πρόκειται να λήξει, άµεσα, η προθεσµία για την 
ένταξη του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης στους φορείς που µετέχουν στην υλοποίηση 
της µαθητείας του σχολικού έτους 2019-2020. 
 
ΣΤ)Για το έκτο θέµα, επειδή, προκειµένου να ενταχθεί το έργο στο πρόγραµµα 
«Φιλόδηµος Ι», πρέπει να συµπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2019. 
 
Ζ)Για το έβδοµο θέµα, επειδή απαιτείται γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
χρονικό διάστηµα ενός µηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τη 
∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου σύµφωνα µε το Ν. 4258/2014. 
 
Η)Για το όγδοο θέµα, επειδή είναι αναγκαία η παράταση του χρόνου της 
σύµβασης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες. 
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Θ)Για τα θέµατα εννιά, δέκα και έντεκα, επειδή είναι αναγκαία η έγκριση των 
πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων, λόγω της αλλαγής των µελών των 
επιτροπών παραλαβής, οι οποίες, αποτελούνται από ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 
 
Ι)Για το δωδέκατο θέµα, προκειµένου να συνεχιστεί, οµαλά και λειτουργικά, η 
εκτέλεση  των εργασιών του έργου.  
 
ΙΑ)Για το θέµα δεκατρία, επειδή πρέπει να προχωρήσει  η εκτέλεση του έργου, 
διότι πρέπει να αποκατασταθεί η αγροτική οδοποιία η οποία καταστράφηκε λόγω 
θεοµηνίας.  
 
ΙΒ)Για τα θέµατα δεκατέσσερα και δεκαπέντε, επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν τα 
έργα,  από τεχνικής και οικονοµικής άποψης. 
 
ΙΓ)Για τα θέµατα δεκαέξι και δεκαεφτά, επειδή είναι αναγκαία η ονοµατοδοσία 
δρόµων στους οικισµούς, προκειµένου να υπάρξει διευκόλυνση στην πρόσβαση 
των µέσων µαζικής µεταφοράς και των φορέων άµεσης επέµβασης, καλύτερη 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κατοίκων, προς αποφυγήν προβληµάτων και 
δυσάρεστων καταστάσεων λόγω αδυναµίας προσανατολισµού και εύρεσης 
συγκεκριµένης τοποθεσίας.   
 
 
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα µέλη του ∆.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙ∆ΗΣ 
 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 5) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 7) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 9) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 11) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 
 13) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 14) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 15) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 16) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 18) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 19) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 20) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ  
 21) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 22) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 23) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 24) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
 25) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 

 
 
  Α. ∆εν  προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα, οι κ.κ. : 
 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 2) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  
 4) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  
 6) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
 7) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 8) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 9) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 10) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 11) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
 12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 13) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 14) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
 15) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 
 
 Β. ∆εν προσήλθε,  ο κ. Βαµβακερός Αντώνιος, λόγω της θέσης του σε 
αργία σύµφωνα µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 25, αποτελούντες  την απόλυτη 
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πλειοψηφία αυτού) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον 
ενός του αριθµού των µελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεµάτων, 
παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ευάγγελου Λαµπάκη. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, κάλεσε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης και για τους λόγους, 
όπως αναφέρονται στην πρόσκληση.  
 Αφού το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης  (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ 2 
του άρθρου 1 του ν. 4257/2014), ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. 
Κωνσταντίνος Γκοτσίδης εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
«Επιλογή για την πρόσληψη υδρονοµέων έτους 2019» δίνει το λόγο στο 
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Κατσιάνη Αθανάσιο, ο οποίος, διαβάζει την 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. 
Παντελίδη Γεωργίου, η οποία, είναι η εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, µε την 14730/22-05-2019 πρόσκληση του 
∆ηµάρχου κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις, όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις 
των υδρονοµέων, που όρισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 241/2019 ορθή 
επανάληψη  απόφασή του. 
 Η πρόσκληση του ∆ηµάρχου δηµοσιοποιήθηκε µε τοιχοκόλλησή της στο 
δηµοτικό κατάστηµα, στις δηµοτικές Ενότητες  και στα ΚΕΠ του ∆ήµου. 
 Συνολικά κατατέθηκαν δέκα (10) αιτήσεις που τηρούσαν τις προϋποθέσεις 
που ορίστηκαν στην παραπάνω πρόσκληση του ∆ηµάρχου. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 Β.∆ 28.3/15.4.1957, για την εκλογή 
αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 
 
1. τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους κάτωθι: 

Α) Βαρζίδη Μιχαήλ του ∆ηµητρίου 

Β) Βεργίδη Γεώργιο του Αθανασίου 

Γ) Βουλγαρόπουλο Αναστάσιο του Ευσταθίου 

∆) Ζαζαλιάρη Γεωργία του Εµµανουήλ 

Ε) Καλαϊτζίδη Ιωάννη του Σωτηρίου 

ΣΤ) Νεραντζή Νικόλαο του  

Ζ) Παπαδάκη Γεώργιο του Σαράντη 

Η) Πετρίδη Βασίλειο του Νικολάου 

Θ) Χαρχαλίδη Απόστολο του Νικολάου 

Ι) Χατζή Γεώργιο του Χρήστου 

2. τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υδρονοµέας (άρθρο 6 Β.∆ 28.3/15.4.1957) 

3. τα καθήκοντα που καλείται να εκπληρώσει (άρθρο 12 Β.∆ 28.3/15.4.1957).  

 Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούµαι για τις πέντε (5) θέσεις υδρονοµέων  
τους παρακάτω: 

1. Παπαδάκη Γεώργιο του Σαράντη για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών. 

2. Χατζή Γεώργιο  του Χρήστο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών. 

3. Βαρζίδη Μιχαήλ του ∆ηµητρίου για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. 

4. Πετρίδη Βασίλειο του Νικολάου για τη ∆ηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. 
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5. Χαρχαλίδη Απόστολο του Νικολάου για την Τοπική Κοινότητα Μάκρης”. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων 

Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις, 
καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, από την οποία, απουσίαζε ο κ. 
Θυµιανίδης Κ.,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει για τις πέντε (5) θέσεις υδρονοµέων  τους παρακάτω: 
 

1. Παπαδάκη Γεώργιο του Σαράντη για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών. 

2. Χατζή Γεώργιο  του Χρήστο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών. 

3. Βαρζίδη Μιχαήλ του ∆ηµητρίου για την ∆ηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. 

4. Πετρίδη Βασίλειο του Νικολάου για τη ∆ηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. 

5. Χαρχαλίδη Απόστολο του Νικολάου για την Τοπική Κοινότητα Μάκρης. 

 
 
 
 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασµα 
   Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
 
    Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 
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