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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

10.  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΜΕ

ΦΙΛΟΖΩΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

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
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1



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.

Ο Πρόεδρος  θέτοντας  προς συζήτηση το 10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,

έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τη  με  αριθμ.  πρωτ.

14.631/9.11.2022 εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: 1) την υπ. αρ. πρωτ. 5692/05-05-2022 αίτηση με συνημμένο το καταστατικό «Φίλοι Ζώων

Έδεσσας»

            2) το υπ. αρ. πρωτ. 14612/08-11-2022 καταστατικό «Ζωοφιλικός Σύλλογος Έδεσσας»

      Σύμφωνα  με  τα  ως  άνω  σχετικά,  έχουν  καταθέσει  τα  δυο  φιλοζωικά  σωματεία,  που

δραστηριοποιούνται  στον  Δήμο  Έδεσσας,  επικαιροποιημένο  και  πρόσφατο  καταστατικό  τους,

προκειμένου να προβεί ο Δήμος από την πλευρά του στις ανάλογες ενέργειες, που απορρέουν εκ
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του νόμου και είναι σύμφωνες με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 «Αρμοδιότητες

και υποχρεώσεις των δήμων»:

     1.  «Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης

των  αδέσποτων  ζώων,  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  3,  το  οποίο  περιλαμβάνει  κατ’

ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης,

(γ)  την  ηλεκτρονική  σήμανση  και  την  καταγραφή  στο  ΕΜΖΣ,  (δ)  τη  στείρωση,  (ε)  την  εύρεση

αναδόχου  και  (στ)  την  υιοθεσία  τους.  Η  αρμοδιότητα  αυτή  μπορεί  να  ασκείται  και  από

συνδέσμους  δήμων  και  διαδημοτικές  συνεργασίες.  Επιπλέον,  οι  δήμοι  υποχρεούνται  να

εξυπηρετούν τους πολίτες και ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για διοικητικές πράξεις

σχετικές  με  το  ΕΜΖΣ,  καθώς  και  να  υλοποιούν  προγράμματα  πρόληψης  δημιουργίας  νέων

αδέσποτων ζώων».

    2.  «  Ο δήμος δύναται,  με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  να συνεργάζεται  για  τους  

σκοπούς  της  παρ.  1,  συνάπτοντας  σχετική  έγγραφή  συμφωνία  με  φιλοζωικά  σωματεία  και

φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο

κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καταχωρημένες στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων

και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ. Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και

οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους

δήμους,  μπορεί  να  συγκαταλέγεται  η  έκδοση  εγγράφων  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση

υιοθεσίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  7.  Οι  βασικοί  όροι  συνεργασίας  του  δήμου  με  φιλοζωικά

σωματεία  και  οι  φιλοζωικές  οργανώσεις  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  περιλαμβάνονται  στο

επιχειριασκο πρόγραμμα κάθε δήμου.»

         Βάσει των όλων ως άνω, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για την συνεργασία

ή μή με έναν ή και με τα δυο ως άνω φιλοζωικά σωματεία για να συναφθεί  μετέπειτα το μνημόνιο

συνεργασίας με το/τα φιλοζωικά σωματεία με τα οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Δημοτικό Σύμβουλο κα Δήμητρα Καραμάνη,

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα,  όπως αναλυτικά αναφέρονται

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  την υπ.

αρ.  πρωτ.  5692/05-05-2022  αίτηση  με  συνημμένο  το  καταστατικό  «Φίλοι  Ζώων

Έδεσσας»,  το υπ.  αρ.  πρωτ.  14612/08-11-2022 καταστατικό «Ζωοφιλικός  Σύλλογος

Έδεσσας», το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1

& 2 του άρθρου 10 του Ν.4830/2021 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

A. Εγκρίνει  τη  συνεργασία  και  με  τα  δυο  φιλοζωικά  σωματεία  που

δραστηριοποιούνται στον Δήμο Έδεσσας, τα οποία είναι τα εξής:

 «Φίλοι Ζώων Έδεσσας» 

 «Ζωοφιλικός Σύλλογος Έδεσσας». 

B. Εγκρίνει το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με τα ανωτέρω

φιλοζωικά σωματεία, το οποίο έχει ως εξής:
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«Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας
1. του Δήμου Έδεσσας

2. του …………………………………………………………..

για  την  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  (περισυλλογή,  στείρωση  και

περίθαλψη), με σκοπό την ασφάλεια και δημόσια υγεία των δημοτών, αλλά και την

ευζωία των ζώων.

Συγκεκριμένα  σήμερα  ημέρα……….,……………..2022  στο  Δημαρχείο  της  Έδεσσας

μεταξύ των κ.κ.  Γιάννου Δημητρίου,  εκτελούντος χρέη Δημάρχου και του αρμόδιου

αντιδημάρχου  κ.  Μούκα  Σωτηρίου,  από  τη  μια,  και  από  την  πλευρά  του

……………………………………………………………………  που  εκπροσωπήθηκε  από

…………………………………………………………………………….

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων 

Συντροφιάς» (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021)

 τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και

τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  και  την  προστασία  των  ζώων  από  την

εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»(Φ.Ε.Κ. Α’/15/02-02-

2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4235/2014(ΦΕΚ Α 32/11.2.1014)

και όπως αυτός ισχύει

 του  άρθρου  75  $$  Ιγ  10,11,13&28,  η  17  και  ΙΙ  11  του  Κώδικα  Δήμων  και

Κοινοτήτων   (Ν.  3463/2006,  Φ.Ε.Κ.  Α’  /114/8-6-2006)  όπως  ισχύει  μετά  τις

διατάξεις των άρθρων 94 και  95 του Ν.  3582/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

(Φ.Ε.Κ. Α’ /87/7-6-2010)

 την ανάγκη στήριξης και στενής συνεργασίας του Δήμου και των μελών του

……………………………………………………………..  στον  αγώνα  για  την  καλύτερη

φροντίδα, αντιμετώπιση και οργάνωση περισυλλογής των αδέσποτων, με σκοπό

την ασφάλεια και δημόσια υγεία των δημοτών, αλλά και το σεβασμό απέναντι σε

κάθε μορφή ζωής

 την  μέχρι  σήμερα  εποικοδομητική  συνεργασία  του  Δήμου  Έδεσσας  με  τον

εκάστοτε  Φιλοζωικό Σύλλογο που δραστηριοποιείται  εντός των διοικητικών

του ορίων
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συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι το κοινό πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου

Έδεσσας με το …………………………………………………………………………….. σχετικά με

τις  αρμοδιότητες  και  υποχρεώσεις  του  Δήμου  για  την  περισυλλογή,  στείρωση,

περίθαλψη, φροντίδα,  επανένταξη ή και υιοθεσία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με

σκοπό την ασφάλεια και δημόσια υγεία των δημοτών αλλά και την ευζωία των ζώων.

ΑΡΘΡΟ 2

Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

1. Ο  Δήμος  Έδεσσας  αναλαμβάνει  να  συνεχίζει  να  συνάπτει  συμβάσεις  με

κατάλληλα εκπαιδευμένο ιδιώτη  για τη περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, τη

μεταφορά  τους  στον  κτηνίατρο  και  την  επανένταξή  τους,  με  σκοπό  την

ασφάλεια και δημόσια υγεία των δημοτών, αλλά και την ευζωία των ζώων.

2. Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει  μέσω συμβεβλημένου κτηνιάτρου, τη σήμανση

των  αδέσποτων  ζώων  που  έχει  περισυλλέξει  και  την  καταγραφή  τους  στην

ηλεκτρονική  βάση.  Τα  ονόματα  των  ζώων  θα  δίνονται  από  τον

………………………………………………….. στον  κτηνίατρο,  καθώς  τα  μέλη  του

διαχειρίζονται σελίδα/ες με τις αναρτήσεις των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προωθούν  σε αγγελίες που

αφορούν αποκλειστικά την υιοθεσία /εικονική υιοθεσία/ φιλοξενία τους.

3. Στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί το  Υπομητρώο Φιλοζωικών σωματείων και

Οργανώσεων  του  ΕΜΖΣ,  ο

……………………………………………………………………….. οφείλει  να  εγγραφεί  σε

αυτό, προκειμένου να είναι έγκυρη η συνεργασία του με τον Δήμο.

4. Ο συμβεβλημένος κτηνίατρος αναλαμβάνει την κτηνιατρική εξέταση των ζώων,

καθώς και την πραγματοποίηση των κτηνιατρικών πράξεων. Σε περίπτωση που

το ποσό της σύμβασης εξαντληθεί γρηγορότερα από το αναμενόμενο, πρέπει οι

υπογράφοντες  τη  σύμβαση,  άμεσα  να  προβούν  σε  υπογραφή  νέας  ή

συμπληρωματικής  σύμβασης,  προκειμένου  να  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί

οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό περιστατικό. 
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5. Τα  αδέσποτα  ζώα  αρσενικά  και  θηλυκά  στειρώνονται.  Κατά  προτίμηση

στειρώνονται πρώτα τα θηλυκά. Τα στειρωμένα ζώα δεν επανεντάσσονται στο

φυσικό τους περιβάλλον αν δεν έχει  αποκατασταθεί  πλήρως η υγεία τους.  Η

στείρωση  αποτελεί  κτηνιατρική  πράξη  που  διενεργείται  από  κτηνίατρο  που

ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα.

6. Τα  ζώα  που  υιοθετούνται,  ύστερα  από  έλεγχο  των  στοιχείων  του

ενδιαφερόμενου  κηδεμόνα  από  τα  μέλη  του

……………………………………………………………………………..,  σημαίνονται  άμεσα

ηλεκτρονικά  και  καταγράφονται  στη  Διαδικτυακή  Ηλεκτρονική  Βάση  με  τα

πλήρη στοιχεία του οριστικού κηδεμόνα τους. Κατά την παράδοση ενός ζώου για

υιοθεσία,  μαζί  με  το  βιβλιάριο  υγείας  που  δίνεται  στο  νέο  κηδεμόνα,

υπογράφεται  «Δήλωση  Υιοθεσίας  Ζώου  από  νέο  κηδεμόνα»  μεταξύ  του

υπεύθυνου  του  καταφυγίου  ή  του  εθελοντή/μέλους  του

………………………………………………………… και του νέου κηδεμόνα σύμφωνα με

το  Υπόδειγμα «Δήλωση  Υιοθεσίας  Ζώου»  του  παραρτήματος   του  νόμου

4831/2021.

7. ΟΙ  Δηλώσεις  υιοθεσίας,  καθώς  και  τα  βιβλιάρια  που  έχουν  εκδοθεί  από  τον

κτηνίατρο για τα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κρατούνται από την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο κτηνίατρος παραδίδει στον Δήμο αντίγραφο της

πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με τα στοιχεία του ζώου, τον αριθμό microchip

και τον ιδιοκτήτη του όπως φαίνεται στη Διαδικτυακή βάση.  

8. Για  τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  που  εκδηλώνουν  επαναλαμβανόμενα  και

απρόκλητα  επιθετική  συμπεριφορά  ή  πάσχουν  από  ανίατη  ασθένεια  ή  είναι

πλήρως  ανίκανα  να  αυτοσυντηρηθούν  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  και  η

διατήρηση  τους  στη  ζωή  είναι  αντίθετη  με  τους  κανόνες  ευζωίας  τους,

αναλαμβάνει  ο  …………………………………………………….,   τη  φροντίδα,  την

εποπτεία  και  τη  διαδικασία  υιοθεσίας  τους,  αφού  αυτά  παραμείνουν  στο

καταφύγιο ή σε άλλο χώρο φιλοξενίας για όσο καιρό χρειαστεί.

9. Ο Δήμος Έδεσσας, διά της αρμόδιας Αντιδημαρχίας, οφείλει να ενημερώνει σε

τακτά χρονικά διαστήματα με κάθε τρόπο (δελτία τύπου, φυλλάδια κ.λ.π)  τους

κηδεμόνες των ζώων για την υποχρέωσή τους να σημάνουν με  microchip τα

δεσποζόμενα ζώα και τη δήλωσή τους στο μητρώο του Δήμου.
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10.Ο Δήμος Έδεσσας υποχρεούται να αναλαμβάνει τη διενέργεια εργασιών όποτε

απαιτείται,  εντός  του  Δημοτικού  Κυνοκομείου  (συντήρηση  υποδομών,

αποκατάσταση  φθορών,  περιφράξεις,  κατασκευή  στεγάστρων,  ποτίστρες,

ταΐστρες,  καθαριότητα   κ.λ.π.),  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ευζωία  των

έγκλειστων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

11.Προτείνεται η εν γένει  συνεργασία αμφότερων των μερών για προώθηση της

φιλοζωικής  κουλτούρας  στη  περιοχή  και  τη  διενέργεια  εκδηλώσεων  με

φιλοζωικό περιεχόμενο όπως Επισκέψεις σε σχολεία,  Ημέρες Υιοθεσίας, Ημέρες

Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών, κ.λ.π.

12.Προτείνεται  η  συνεργασία  του

…………………………………………………………………….., με το αρμόδιο Τμήμα του

Δήμου  Έδεσσας  για  τον  εντοπισμό  αδέσποτων  ζώων  εντός  των  διοικητικών

ορίων  του  Δήμου,  τη  βοήθεια  εθελοντικά  –  εφόσον  απαιτείται  –  στη

περισυλλογή και τη μεταφορά για την παροχή των απαιτούμενων κτηνιατρικών

υπηρεσιών και την έκδοση των  βιβλιαρίων υγείας από τον κτηνίατρο, με σκοπό

την επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή και την υιοθεσία τους. 

13.Τα  μέλη  του  …………………………………………………………………………………..,

αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους διατεθεί τροφή από τον Δήμο , να

σιτίζουν με αυτή -και μέχρι να εξαντληθεί- τα επανενταγμένα στην περιοχή τους

αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  λαμβάνοντας  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την

τήρηση της καθαριότητας στο περιβάλλον και των γενικών όρων των κείμενων

υγειονομικών διατάξεων. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνουν τον Δήμο Έδεσσας

για τυχόν αδιάθετη ποσότητας τροφής που έχει απομείνει.  

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η  διάρκεια  του  παρόντος  ορίζεται  στα  τρία  (3)  έτη,  με  έναρξη  την  ημερομηνία

υπογραφής του.

ΑΡΘΡΟ 4

           Αλλαγή όρων  

Για  οποιαδήποτε  αλλαγή  στους  όρους  αυτής  της  συμφωνίας  απαιτείται  κοινή

συμφωνία όλων των μελών και υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας
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Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας δεν συνδέει τους συμβαλλόμενους με άλλον έμμεσο

ή άμεσο τρόπο.  Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί  να αποφασίσει  να μην συμμετάσχει

τελικά  στο  Έργο  και  να  μην  υπογράψει  τις  προβλεπόμενες  στο  παρών  άρθρο

συμφωνίες».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  133/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  23.11.2022

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: 

- Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Λυτρίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 

Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. Σαμλίδη
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