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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  30/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΦΑΣΗ Β΄» ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Η Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2048/14.2.2020 

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». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Γιώγας Δημήτριος 12 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Δελής Αθανάσιος 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Καραπατσούδη Ελένη 16 Τζιάκος Δημήτριος 
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7 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Θωμάς Ευάγγελος 7 Πέτκου Αναστάσιος 

4 Καραμάνη Δήμητρα 8 Ταμβίσκου Ευτυχία 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Θωμάς προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του  2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: 

α.  ο Αντιπερειφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας κ.  Ιορδάνης Τζαμτζής,  

β. ο Δ/ντής του ΥΗΣ Άγρα – Εδεσσαίου κ. Ιωάννης Κρουσταλλακίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση» κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
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«Το γεγονός και μόνο, να αιωρούνται σήμερα στην Έδεσσα τόσες 

αντικρουόμενες απόψεις για το έργο αυτό, σημαίνει πως η ενημέρωση του κόσμου ήταν 

και είναι ελλιπής. Για να μπορέσει να προκύψει η βέλτιστη λύση για ένα θέμα που αφορά 

το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης, θα πρέπει, δημοκρατικά και δημόσια να 

ενημερωθούν οι πάντες και να εκφραστούν οι ειδικοί. Δεν μπορεί να συζητάνε πίσω από 

κλειστές πόρτες, δύο τρεις άνθρωποι για το μέλλον όλων των υπολοίπων!!! Αυτά 

συνέβαιναν και συμβαίνουν σε άλλα καθεστώτα. Για ένα έργο που μας αφορά άμεσα, 

πρέπει να έχουμε όλοι σωστή ενημέρωση. 

Δε μπορεί να λένε κάποιοι ότι τσιμεντάρουν το ποτάμι και η αντιπεριφέρεια  να λέει 

ότι έχει απολέσει την ιδιότητα της φυσικής κοίτης από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Δεν 

μπορεί να λένε κάποιοι ότι θα καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα, και αυτή να έχει 

υποστεί ήδη ζημία από τις απότομες αλλαγές της ροής του νερού από την διαχείριση 

της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να λένε κάποιοι ότι καταστρέφεται η φυσική κληρονομιά της 

Έδεσσας, ενώ η καταστροφή της έχει αρχίσει  εδώ και 60 χρόνια.  

Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει σήμερα γνωστό σε όλους, είναι εάν με το 

έργο αυτό γίνεται από σήμερα ο Εδεσσαίος ποταμός κανάλι - τσιμενταύλακας   ή εάν 

είναι ήδη εδώ και 60 χρόνια. Διότι για να ζητάς απαλλαγή από περιβαλλοντική 

αδειοδότηση και αυτή να σου χορηγείται με το αιτιολογικό της συντήρησης και 

αποκατάστασης υφιστάμενου έργου, σημαίνει ότι υπήρχε τσιμενταύλακας και τώρα τον 

επισκευάζεις με τα ίδια υλικά και τον επαναφέρεις στην αρχική του κατάσταση. Εάν όμως 

δεν συμβαίνει αυτό και δημιουργείς κάτι καινούργιο δεν μπορείς να πάρεις απαλλαγή. 

Παρόλα αυτά, και τσιμενταύλακας/κανάλι να είναι από το 1960, η γνώμη μας 

είναι πως έπρεπε να εκπονηθεί νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Η ανάγκες της Ελλάδος εκείνη την εποχή ήταν άλλες. Για την κυβέρνηση του 

Καραμανλή προείχε ο εξηλεκτρισμός της χώρας. Πάρτε Άνθρακα για Ατμοηλεκτρικούς 

σταθμούς στην Πτολεμαϊδα, (που κατέστρεψαν πέραν όλων των άλλων και την λίμνη 

Βεγορίτιδα). Πάρτε Νερό για Υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Έδεσσα. Η περιβαλλοντική 

συνείδηση ήταν έννοια άγνωστη όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ακόμα και για τα 

ανεπτυγμένα κράτη. Εξήντα χρόνια μετά, έχουν αλλάξει πολλά στον κόσμο. Τεχνικές και 

πρακτικές που εφαρμόζονταν στο παρελθόν, αναθεωρούνται ή καταργούνται λόγω 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Η Έδεσσα έχει την ιδιαιτερότητα του υπεδάφους της. Τραβερτίνη. Πουρόπετρα. 

Κουφόπετρα. Και αυτό το υπέδαφος λένε πως μπορεί να στεγνώσει. Την υποχρέωση 

μας προς την πατρίδα, με την παραχώρηση των νερών, την βγάλαμε και με το 

παραπάνω. Αυτό που θα έπρεπε να μελετηθεί τώρα, είναι εάν όλη αυτή η διαδικασία της 
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τσιμεντοποίησης/ καναλοποίησης, πέρα από το αισθητικό κομμάτι,  είχε επιπτώσεις στο 

υπέδαφος της πόλης μας και σε ποιό βαθμό; Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; 

Κινδυνεύουμε με καθιζήσεις  τώρα με την υφιστάμενη κατάσταση ως έχει; Μήπως 

κινδυνεύουμε περισσότερο εάν αλλάξουμε την υφιστάμενη κατάσταση; 

Αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να τις απαντάνε πολιτικοί 

παράγοντες. Δεν μπορεί δημοτική παράταξη να προτείνει τεχνικές λύσεις. Εμείς δεν θα 

λαϊκίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θέλουμε όμως την τεκμηριωμένη, 

ολοκληρωμένη, τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτια άποψη από τους πλέον αρμόδιους 

επιστήμονες. Με την υπογραφή τους!!!!! 

Ο βράχος που φιλοξενεί την πόλη μας, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. 

Οφείλουμε να τα προλάβουμε. Επειδή πρόκειται για την ίδια την ύπαρξη της πόλης μας 

επί του βράχου, πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει μια νέα περιβαλλοντική μελέτη η οποία 

πέρα από τις απαραίτητες γεωτεχνικές και εδαφολογικές μελέτες, θα λαμβάνει υπ’ όψιν 

της, τις σημερινές περιβαλλοντικές απαιτήσεις εκμεταλλευόμενη την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας.  

Ο Δήμος Έδεσσας, από το 2006 είναι μέλος του δικτύου πόλεων με ποτάμια. Το 

δίκτυο αυτό υπέγραψε το 2018 ένα σύμφωνο συνεργασίας με το ΑΠΘ.  Η συνεργασία 

έγκειται στον τομέα της προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και 

συγκεκριμένα στα ποτάμια οικοσυστήματα, μέσα από ερευνητικές και πειραματικές 

δράσεις, εκπόνηση σχετικών μελετών, καθώς και οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και 

άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης των φορέων και δημοτών - και κυρίως των νέων 

ανθρώπων - σε περιβαλλοντικά θέματα.  Επιπρόσθετα, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν 

σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με συμμετοχή σε 

προτάσεις έργων. 

Γιατί δεν κάναμε χρήση αυτής της συνεργασίας με το ΑΠΘ; Και γιατί αφού 

αναδείχθηκε το πρόβλημα, δεν κάνουμε χρήση τώρα; 

Δήμαρχε, το έργο το ζήτησες εσύ. Έκρινες ότι είναι αναγκαίο. Και παρόλο που 

είναι ένα έργο που αφορά τον Δήμο μας, ο Δήμος είναι ο τελευταίος που ερωτάται για 

το πώς πρέπει να γίνει ώστε να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Είτε 

περιβαλλοντικές, είτε οικονομικές, είτε κύρους. Έδεσσα χωρίς καταρράκτες δεν νοείται. 

Όχι για 90 μέρες. Ούτε για μια. Η λύση με το να σταματάει το νερό στο ποτάμι και 

συνάμα στον καταρράκτη για τρεις μέρες ήταν τεχνικά η μόνη εφικτή; Η ανθρωπότητα 

έχει πάει στο φεγγάρι, και για εμάς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να επισκευάσουμε 

συντηρήσουμε αποκαταστήσουμε τις ζημίες στο αντιπλημμυρικό χωρίς να στερηθούμε 

τον καταρράκτη; Εξετάστηκαν άλλες λύσεις; 
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Κλείνοντας, πρέπει να πω πως, η Ενωτική Δράση από ιδρύσεώς της, πριν από 6 

χρόνια, είχε ως στόχο τη διεκδίκηση της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των 

υδάτων του Δήμου μας, κάτι που οι άλλες δημοτικές παρατάξεις χλεύαζαν και 

θεωρούσαν αδιανόητο. 

Χαρήκαμε ιδιαίτερα που έστω και με καθυστέρηση τόσων ετών προχθές, για 

πρώτη φορά, ακούσαμε τον Δήμαρχο δειλά δειλά να ξεστομίζει σε τηλεοπτική 

συνέντευξη ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τη διαχείριση των υδάτων μας.  

Προτείνουμε λοιπόν, σήμερα, να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις 

προκειμένου να αναλάβει ο Δήμος Έδεσσας τη διαχείριση των υδάτων και να περιέλθουν 

στην κυριότητά του τα Υδροηλεκτρικά εργοστάσια του Άγρα και του Εδεσσαίου. 

Πρέπει να το πιστέψουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει να 

το πιστέψουν όλοι οι Εδεσσαίοι. Για να μην εξαρτόμαστε από τρίτους, πρέπει να 

διαχειριζόμαστε μόνοι μας τα νερά μας. Πρέπει η κυβέρνηση και η ΔΕΗ να καταλάβουν, 

ότι για πολλούς και διάφορους λόγους, που δεν θα τους αναπτύξω τώρα, η αξιοποίηση 

των δύο Υδροηλεκτρικών σταθμών και συνάμα η διαχείριση των υδάτων πρέπει να 

γίνεται από τον Δήμο Έδεσσας». 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου 

και στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, προκειμένου να 

ενημερώσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους παρευρισκομένους για τις 

διαδικασίες που έχουν γίνει και αυτές που πρέπει να γίνουν για την εκτέλεση του έργου 

«Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄», όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Κατόπι, δόθηκε ο λόγος στους Μηχανικούς της Τ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας κ.κ. Σήφη 

Παπαδόπουλο και Ιάκωβο Τσελίδη, οι οποίοι ενημέρωσαν τους Δημοτικούς Συμβούλους 

και τους παρευρισκόμενους πολίτες σχετικά με το αναφερόμενο έργο χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικά μέσα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γεωλόγο κ. Παντελή  Παπάζη, 

τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Γρηγόριο Τρυψιάνη και στον Υπεύθυνο αλιείας Π.Ε.. Πέλλας κ. 

Κων/νο Καφετζή , προκειμένου να θέσουν τους προβληματισμούς τους για τις συνέπειες 

από την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου και να κάνουν προτάσεις,  όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπι, δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους πολίτες κ.κ. Βασιλική 

Δραγούμη, Γεώργιο Σίπκα, Αθανάσιο Πατετσίνη, Σωκράτη Βόλτση, Δημήτριο Βάλτση, 

Ραφαήλ Πολυχρονιάδη, Ευάγγελο Κυριακού, Μαρία Βαγουρδή και Αλκιβιάδη 

Νουσηκύρου,  προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους 
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για το θέμα, οι ερωτήσεις των οποίων απαντήθηκαν από τους Μηχανικούς κ.κ. Ιάκωβο 

Τσελίδη, Χρήστο Οικονόμου και Σήφη Παπαδόπουλο,  όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 

Αντώνιο Ρυσάφη, Ιωάννη Μουράτογλου, Αλέξανδρο Πασχάλη, Ιωάννη Τσεπκεντζή, 

Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο 

Γιάννου, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης  ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η 

πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Να μην προχωρήσει καμία τεχνική εργασία πριν την 

ολοκλήρωση των μελετών που θα συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. 

Πέλλας και την παρουσίασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν 

ότι δε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για την πόλη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το 

Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση 

η πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Να μην κινδυνέψει το έργο με απένταξη, υπό την 

προϋπόθεση της σύνταξης αυτών των επίσημων δεσμεύσεων των  Μηχανικών της Π.Ε. 

Πέλλας και του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, περί του ωφελίμου του έργου και περί της 

διορθώσεως που αφορά την ενυδάτωση του βράχου.  

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του κ. Ιγνάτιου Κετσιτζίδη, 

τάχθηκαν 14 μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Έλλη 

Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, Δημήτριος Τζιάκος, Ιωάννης Τσεπκεντζής, 

Ελευθέριος Παπαδόπουλος, Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα 

Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, Αθανάσιος Δελής, Ελένη Καραπατσούδη και 

Χαράλαμπος Τσιτσάγκας.   

Τέλος, με την  πρόταση του κ. Ιωάννη Μουράτογλου, τάχθηκαν 9 μέλη του 

συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, 

Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης 

Χατζογλου.  

Το Δ.Σ. μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του τα 

παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 

3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Να μην προχωρήσει καμία τεχνική εργασία πριν την ολοκλήρωση των μελετών 

που θα συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας και την παρουσίασή 

τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν ότι δε θα υπάρχει κανένα 

πρόβλημα για την πόλη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει 

τρόπους αντιμετώπισης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, 

Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης 

Χατζογλου, μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  30/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  20.2.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-

Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,  

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  Τζιάκος 

Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο  

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 

Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. Σαμλίδη 

 


