
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 125/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Ή  ΜΗ  ΤΡΙΩΝ  (3)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ «Π» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΟΔΩΝ ΑΡΧ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Σήμερα Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και

μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14.815/11.11.2022 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου κ.  Φίλιππου Γκιούρου,  όπως ορίζουν οι  διατάξεις του

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με

τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Δελής Αθανάσιος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος
4 Θεοδώρου Έλλη 14 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουστάκας Γεώργιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Κίτσου Ελένη 8 Χατζόγλου Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος,  Κων/νος

Λαμπρόπουλος,   Έλλη  Θεοδώρου   και  Αλέξανδρος  Πασχάλης,  συμμετείχαν  στη

συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι

παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου συνδέθηκε ηλεκτρονικά κατά τη

διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης

των  θεμάτων)  και  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος

αποσυνδέθηκε  από  τη  συνεδρίαση  κατά  τη  συζήτηση  του  17ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά

τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη  και  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους  και  συμμετείχαν  οι

παρακάτω:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, δια ζώσης

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας, δια ζώσης

γ) Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης   

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης  ο

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Άρνισσας  κ.  Νικόλαος

Παπαγιαννίδης. 

Ο  Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης

στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  δια ζώσης  και η κα 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, συζητώντας το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά τη

συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε

σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 33/2022

απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:

6.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ «Π» ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΧ.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓ. ΚΥΤΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.

       Σήμερα,  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, συνεδρίασε δια
ζώσης  και  μέσω  τηλεδιάσκεψης  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,   η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ.
πρωτ. 13012/10-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά,  σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και του
άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
        Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) 

από τα επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος,
 3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα, Τακτ. 
Μέλος,
 4. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος,
 5. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος,
 6. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος
       

1. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό 
μέλος 

 

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου,  εφόσον  στην  ημερήσια  διάταξη
περιλαμβάνονται  θέματα που αφορούν  την Κοινότητά τους,  και  παρούσα
μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν η Πρόεδρος της Κοινότητας Ριζαρίου, Ευθυμία
Λυκίδου. 
      Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Γιάννου, και τα μέλος, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου
συμμετείχαν  δια  ζώσης,  ενώ τα  μέλη,  Ελένη  Κίτσου,  Δημήτριος  Γιώγας,
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Δήμητρα Καραμάνη μέσω τηλεδιάσκεψης.
       Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ελισάβετ  Μητσάκη,  τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
       Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
αρχίζουν να συζητούν το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 6ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 12492/28-
9-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας,  η
οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
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1. Την Α.Π.1227723-9-2022  αίτηση του κ. Παπαϊωάννου Αθανάσιου του

Ιωάννη,  για  τοποθέτηση  (με  δικά  του  έξοδα)  τριών  (3)  προστατευτικών

εμποδίων «Π» στην οικοδομή της οδού Αρχ. Μελετίου και Κυτάνου γωνία

της πόλης της Έδεσσας, ένα (1) στην είσοδο της οικοδομής και δύο (2) στη

γωνία, ένα (1) επί της οδού Αρχ. Μελετίου και ένα (1) επί της οδού Κυτάνου,

ώστε να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο με συνημμένο

σκαρίφημα των θέσεων τοποθέτησης.

2. Το  άρθρο  73  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  :  «Νέα

Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Την  Υπουργική  Απόφαση  Αριθ.  52907/09  (ΦΕΚ  2621  Β/31-12-2009)

όπου αναφέρεται:

 Στο  Άρθρο 2 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

 «Σε  όλους  τους  κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων  και  οικισμών,  που

προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών,  επιβάλλεται  ελεύθερη  ζώνη

όδευσης  πεζών  ,   που  χρησιμοποιείται  για  τη  συνεχή,  ασφαλή  και

ανεμπόδιστη  κυκλοφορία  κάθε  κατηγορίας  χρηστών,  με  απαραίτητο

ελάχιστο πλάτος 1,50μ.   (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο  

από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια

κλίση  2%.  Οποιαδήποτε  εξυπηρέτηση όπως  σήμανση,  φύτευση,  αστικός

εξοπλισμός  απαγορεύεται  να  τοποθετείται  εντός  της  ελεύθερης  ζώνης

όδευσης πεζών.

Στην  περίπτωση υφιστάμενων  πεζοδρομίων  πλάτους  μικρότερου  από

1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. ..…..»

 Άρθρο 6 - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

«Ο  εξοπλισμός  των  κοινοχρήστων  χώρων  που  προορίζονται  για  την

κυκλοφορία  πεζών όπως  παγκάκια,  κάλαθοι  αχρήστων,  κάδοι

απορριμμάτων,  περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης,  επίστυλα φωτιστικά,

τηλέφωνα,  στάσεις  λεωφορείων,  γραμματοκιβώτια,  προστατευτικά

εμπόδια, αυτόματα  μηχανήματα  ανάληψης  χρημάτων,  τοποθετούνται

υποχρεωτικά  εκτός   της  ελεύθερης  ζώνης  όδευσης  πεζών   και

κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές. Ομοίως και η φύτευση
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δέντρων  πραγματοποιείται  πάντα  εκτός  της  ελεύθερης  ζώνης  όδευσης

πεζών.  ……..  …… Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και

πάσης  φύσεως  εμποδίων  κάθετα  προς  την  πορεία  κίνησης  των  πεζών.

……….

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος

των πεζοδρομίων  επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από

στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος

0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με

επιπλέον  οριζόντιο  στοιχείο  στα  0,10μ.  από  το  δάπεδο  για  να  είναι

εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.»

Και επειδή:

Το   πεζοδρόμιο  επί  της  οικοδομής  στην  διασταύρωση  της  οδού  Αρχ.
Μελετίου  και  Κυτάνου  στην  Έδεσσα,  έχει  πλάτος  περίπου
2,20μ+0,15μ=2,35μ  μεγαλύτερο  του  απαραίτητου   ελάχιστου  πλάτους
1,50μ   (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου)  ελεύθερο από κάθε είδους  
σταθερό ή κινητό εμπόδιο σύμφωνα με το άρθ. 2 της Υπουργικής Απόφασης
Αριθ.  52907/09  (ΦΕΚ  2621  Β/31-12-2009),    άρα  υπάρχει  χώρος  για
τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων «Π» που θα αφήνει ελεύθερη  ζώνη
όδευσης πεζών μεγαλύτερη του κατά τον νόμο ελάχιστου πλάτους.

Η τοποθέτηση  των εμποδίων «Π» στο πεζοδρόμιο της οικοδομής του κ.

Παπαϊωάννου  θα  λειτουργήσει  λιγότερο  ως  μέτρο  προστατευτικό  των

πεζών και περισσότερο ως αποτρεπτικό της (ούτως ή άλλως) παράνομης

επί του πεζοδρομίου στάθμευσης.

Με βάση τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση

για να αποφασίσετε αρμοδίως.

        Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη  την υπ’ αριθμ. 12492/28-9-
2022 εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  την
υπ΄αριθμ.  20/2022  απόφαση  της  Κοινότητας  Έδεσσας,  την  υπ’  αριθμ.
12277/23-9-2022 αίτηση του κ. Παπαϊωάννου Αθανάσιου,   καθώς και τις
σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  40  παρ.  3  του  Ν.
4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
νέο  πλαίσιο  επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
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Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
           Εισηγείται, θετικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για
την τοποθέτηση τριών (3) προστατευτικών εμποδίων «Π», στο πεζοδρόμιο
της οικοδομής, στη συμβολή των οδών Αρχ. Μελετίου και Αργ. Κυτάνου,
στην Έδεσσα. Συγκεκριμένα, ένα (1) στη  είσοδο της οικοδομής και δύο (2)
στη γωνία, ένα (1) επί της οδού Αρχ. Μελετίου και ένα (1) επί της οδού Αργ.
Κυτάνου.  Τα  έξοδα  της  τοποθέτησης  των  προστατευτικών  εμποδίων  θα
καλυφθούν από τον αιτούντα. 
    Το  μέλος  Ελένη  Κίτσου  απείχε  ενώ  η  Δήμητρα  Καραμάνη  ψήφισε
αρνητικά. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 33/2022.

Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  κ.κ.  Ελένη

Κίτσου,   Ιωάννη Τσεπκεντζή,  Αντώνιο  Ρυσάφη,  Δήμητρα Καραμάνη και  Αντώνιο

Ξυλουργίδη,  προκειμένου  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  το  θέμα,  όπως

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ελένης Κίτσου και

Αντωνίου Ρυσάφη, ο Πρόεδρος πρότεινε να τοποθετηθεί αντί για «Π» ζαρντινιέρα,

στις διαστάσεις του «Π». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 33/2022 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τη με αριθμ. πρωτ. 12277/23.9.2022 αίτηση του

Αθανασίου  Παπαϊωάννου,  τη  με  αριθμ.  πρωτ.  12492/28.9.2022  εισήγηση  της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την αριθμ. 20/2022 απόφαση –

γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, την πρόταση

του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 & 73 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τοποθέτηση τριών (3) ζαρντινιέρων, στις διαστάσεις του «Π»,

ως  προστατευτικά  εμπόδια,  στο  πεζοδρόμιο  της  οικοδομής,  στη  συμβολή  των

οδών Αρχ. Μελετίου και Αργ. Κυτάνου, στην Έδεσσα. Συγκεκριμένα, μίας (1) στη

είσοδο της οικοδομής και δύο (2) στη γωνία, μία (1) επί της οδού Αρχ. Μελετίου

και  μία  (1)  επί  της  οδού  Αργ.  Κυτάνου.  Τα  έξοδα  της  τοποθέτησης  των

ζαρντινιέρων θα καλυφθούν από τον αιτούντα.

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ιωάννης  Τσεπκεντζής,  Δήμητρα  Καραμάνη,

Ευάγγελος Θωμάς, Αθανάσιος Δελής και Αντώνιος Ξυλουργίδης μειοψηφούν με την

παραπάνω απόφαση.
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Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67

παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 125/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  28.11.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας  Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

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

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. 

Σαμλίδη
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