
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  304/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

 Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19531/2.11.2018 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 Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  
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3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Σόντρας Ιωάννης  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Μάρκου Διονύσιος 4 Ταπαζίδης Δημήτριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
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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. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19.346/31.10.2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

            «Προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό τη 
συμπλήρωση των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την υποβολή και ένταξη του έργου 
του Αρδευτικού Φράγματος Σωτήρας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

i. Την έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της 
Αναπτυξιακής Πέλλας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για «Συμπλήρωση στοιχείων 
για την πληρότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το αρδευτικό φράγμα στην 
περιοχή του οικισμού Σωτήρας», σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο. 

ii. Τον ορισμό δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως εκπροσώπων 
του Δήμου Έδεσσας στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

iii. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας στην  Επιστημονική Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που προτείνουμε να είναι οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Π.Δ.Ε.: 

1. Ηλίας Γκουγιάννος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. , ως τακτικό μέλος και 

2. Θεόδωρος Δανιηλίδης – Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , ως αναπληρωματικό μέλος». 

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, το σχέδιο της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΑΝ.Π.Ε. Α.Ε. ΟΤΑ, για «Συμπλήρωση 

στοιχείων για την πληρότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το αρδευτικό 

φράγμα στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας»,  

Στη συνέχεια πρότεινε να ορισθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης 

και Αικατερίνη Ζδρου  ως τακτικά μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Δασκάλου και Αντώνιος Ρυσάφης ως 

αναπληρωματικά μέλη. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,  τις διατάξεις του  

άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 4071/2012 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και 

της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, για «Συμπλήρωση στοιχείων για την 

πληρότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το αρδευτικό φράγμα στην περιοχή 

του οικισμού Σωτήρας»,  το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

«Σήμερα ……..-…...-2018. ημέρα …..……….. και ώρα 10:00 π.μ. στην Έδεσσα οι κατωτέρω 

φορείς :  

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, που εδρεύει στην Έδεσσα, Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 58200, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κ. Γιάννου Δημήτριο.  

2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, που εδρεύει στην 

Έδεσσα, Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, Τ.Κ. 582 00 και εκπροσωπείται 

νόμιμα από την κα Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία-Πρόεδρο Δ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 283/31.07.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4017/2012 – ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012. 

4. Την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας (ΦΕΚ 

2146/Β/26-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Αλληλογραφία Δήμου Έδεσσας και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου Έδεσσας περί αδυναμίας εκπόνησης των μελετών. 

6. Την ελλιπή στελέχωση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 

Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας σε σχέση με το Οργανόγραμμα του Δήμου. 

7. Το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Α.Ε. ΟΤΑ διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική 

Υπηρεσία και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα. 

8. Την υπ’ αριθ. ………../2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 

περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και 

εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Γιάννου Δημήτριου για την υπογραφή της 

παρούσας. 
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9. Την υπ’ αριθ. ……..-……/……/2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. περί έγκρισης της 

σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης 

της Προέδρου του Δ.Σ. κας Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρίας για την υπογραφή της 

παρούσας.  

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:  

 Προοίμιο  

 Αντικείμενο Σύμβασης 

 Πόροι - Χρηματοδότησης  

 Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

 Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης  

 Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες 

 Επίλυση Διαφορών 

 Τελικές Διατάξεις  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει 

να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Για την ωρίμανση έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων, εκπόνησης των 

αναγκαίων τεχνικών προμελετών και μελετών, υποστήριξη στην εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες 

υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης, τα οποία 

θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση βασικών υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη στο Δήμο Έδεσσας. 

 

Για το έργο του αρδευτικού φράγματος Σωτήρας, ο Δήμος Έδεσσας, με ενέργειες που 

πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα, έχει ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό των 

έργων με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και σε αυτή τη φάση βασικός στόχος 

ΑΔΑ: ΩΚΔΧΩΡΠ-Χ2Χ



 6 

για την δρομολόγηση της κατασκευής του έργου είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των 

εργασιών για την πληρότητα του φακέλου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης 

της κατασκευής του έργου.  

 

Μέσω της συνεργασίας επιτυγχάνεται συμπλήρωση με απαραίτητες ειδικότητες, 

προσωπικό και τεχνογνωσία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, με διαδικασία 

“in house“ σύμφωνα με την Κοινοτική ορολογία και τελικό στόχο την προώθηση των 

στόχων του Δήμου, μέσω της υποβολής και ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα συμβάλλοντας στην υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στην 

περιοχή.  

 

O Δήμος Έδεσσας συμβάλλεται με την Αναπτυξιακή Πέλλας με την παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του και της εκφρασθείσας 

αιτιολογημένης αδυναμίας στην ολοκλήρωση της εργασίας που απαιτείται για την 

πληρότητα των στοιχείων του έργου που είναι απαραίτητα προκειμένου το έργο να 

καταστεί κατάλληλο για χρηματοδότηση, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία 

του Δήμου και της Αναπτυξιακής εταιρείας Πέλλας για την ολοκλήρωση του 

προγραμματισμού και την ετοιμότητα του Δήμου Έδεσσας με «ώριμα έργα» για την 

περίοδο 2014-2020. 

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. ΟΤΑ διαθέτει τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό 

και είναι στελεχωμένη και μπορεί να στελεχωθεί περαιτέρω με το κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναμικό, και να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τις Υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας για 

την υλοποίηση της σύμβασης. 

Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες 

τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να 

αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με το έργο και την πληρότητα αυτού για χρηματοδότηση. 

Όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα της Εταιρείας αυτή στελεχώνεται πλήρως με 

βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Τεχνικής της Υπηρεσίας καθώς και 

Προϊστάμενοι μελετών, υπηρεσιών και έργων και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα 

γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.  

Η παρούσα διέπεται από το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 – ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012 στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση υλοποιείται η συνεργασία των 

συμβαλλομένων με σκοπό τη Συμπλήρωση των Στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για 

την υποβολή και ένταξη του έργου του Αρδευτικού Φράγματος Σωτήρας σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ο 

τίτλος του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι:  

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ» 

 

Αρμόδια Υπηρεσία για το παραπάνω έργο είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων 

που θα προκύψουν από την Προγραμματική Σύμβαση, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία της 

Αναπτυξιακής Πέλλας θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που αφορούν σε 

εργασίες για την επίτευξη πληρότητας προκειμένου να υφίσταται το σύνολο των 

απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να αυξηθούν κατά το δυνατόν οι πιθανότητες το 

έργο να τύχει χρηματοδότησης. Η συνεργασία έχει σκοπό την ορθή, εμπρόθεσμη και 

άρτια υλοποίηση των παραπάνω. 

Οι ενέργειες υποστήριξης τις οποίες θα παραλάβει ο Δήμος Έδεσσας περιγράφονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

Η υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας αφορά: 

1. Στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων 

και υλοποίηση των δράσεων για τη συμπλήρωση αυτών. 

2. Στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σε θέματα 

συντονισμού υλοποίησης έργων. 

3. Προετοιμασία Φακέλου Ένταξης στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης. 

4. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων. 

5. Έλεγχο & συμπλήρωση Τεχνικών Στοιχείων 

6. Προσαρμογή Τευχών Δημοπράτησης Υδραυλικών Στοιχείων στη νέα νομοθεσία. 

7. Έλεγχος πληρότητας Δικαιολογητικών. 

8. Διοικητική /Οργανωτική υποστήριξη της Υπηρεσίας. 

9. Σύνταξη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Οι φάσεις εκτέλεσης της σύμβασης και το αντικείμενο για κάθε επιμέρους στάδιο, 

περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 και 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

36.290,32€. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης.  

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα 

εκταμιεύονται από το Δήμο Έδεσσας σε βάρος του προϋπολογισμού του, ο οποίος θα 

συνεισφέρει το ποσό των 36.290,32€ πλέον ΦΠΑ, προερχόμενο από ΣΑΤΑ. 

Η εκταμίευση του ως άνω ποσού που συνεισφέρει ο Δήμος Έδεσσας θα γίνεται τμηματικά 

προς την Αναπτυξιακή Πέλλας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με την πιστοποίηση των εργασιών από την Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. 

Στις πληρωμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την υλοποίηση της σύμβασης, που 

αφορούν σε δαπάνες της Αναπτυξιακής Πέλλας για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

αφορά σε διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την υπογραφή της (ήτοι από …...-……..-

…… έως ……...-…....-2018) και παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής 

ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου, εφόσον προκύψουν θέματα που 

δεν εξαρτώνται από τους συμβαλλόμενους (π.χ.: τροποποίηση νομοθεσίας που 

επιφέρει την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες, εντοπισμός χρηματοδοτικού εργαλείου 

με συγκεκριμένες απαιτήσεις που απαιτεί επιπλέον ενέργειες, καθυστερήσεις σε 

εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις από λοιπές Υπηρεσίες που επηρεάζουν το αντικείμενο 

της Προγραμματικής Σύμβασης, κλπ).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

1. Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει:  
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 Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 

επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

παρούσας σύμβασης. 

 Να παραλάβει τα παραδοτέα που θα προκύψουν από τις ενέργειες υποστήριξης που 

θα παραδοθούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας 

και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων, 

εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται: Αρχαιολογία, 

Περιβάλλον, Τεχνικό Συμβούλιο και ότι κατά περίπτωση απαιτείται). 

 Να επιβλέπει τη σωστή υλοποίηση του αντικειμένου και να παρακολουθεί την πορεία 

εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Έδεσσας στην 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης να 

λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για 

την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. 

 Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην Αναπτυξιακή Πέλλας. 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 

2. Η Αναπτυξιακή Πέλλας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

αναλαμβάνει: 

 Να συγκεντρώσει και οργανώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά δεδομένα, να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της πληρότητας των 

υφιστάμενων στοιχείων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο και να 

εγκρίνει δια της Τεχνικής της Υπηρεσίας τα σχετικά παραδοτέα που θα προκύψουν (βλ. 

Παράρτημα ΙΙΙ). 

 Να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας σε θέματα συντονισμού και υλοποίησης έργων. 

 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών 

της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων 

για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί. 
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 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από 

τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του παραπάνω έργου.  

 Να διαχειριστεί για λογαριασμό των συμβαλλομένων το οικονομικό αντικείμενο της 

παρούσας σύμβασης αποκλειστικά για το σκοπό αυτής.  

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Η Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη με τους αναπληρωτές τους, εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με το άρθρο 6 και ειδικότερα: 

 Τον ..............., εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας, με αναπληρωτή τον .................., 

Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Έδεσσας. 

 Τον ...................., Δημοτικό Σύμβουλο, εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας, με 

αναπληρωτή τον ..........................., Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Έδεσσας. 

 Την κα Διαμαντή Ιωάννα-Γραμματέα Δ.Σ. εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Πέλλας 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με αναπληρωτή τον κ. Κιοσέογλου 

Ιορδάνη –Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. 

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου 

αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την 

ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής. 

3. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος του 

Δήμου Έδεσσας Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 

4. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση 

κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το 

νόμιμο αναπληρωτή του.  

5. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό 

υλικό για ενημέρωση των μελών. 

6. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών 

ΑΔΑ: ΩΚΔΧΩΡΠ-Χ2Χ



 11 

ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη 

σύμβαση αυτή. 

7. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα 

συνεδριάσει δύο φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος 

αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου του έργου.  

8. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην 

Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή 

αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

9. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας. Η Αναπτυξιακή 

Πέλλας υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα παραστατικών 

και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει 

όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη. 

10. Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την Αναπτυξιακή 

Πέλλας.  

11. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

12. Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της 

χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους 

αυτής. 

13. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι το 100% των τριών (3) τακτικών 

ή αναπληρωματικών μελών της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

14. Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με 

αποφάσεις της. 

15. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από 

ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό 

προσωπικό αποτελεί την Επιστημονική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά 

επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

1. Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, συγκροτείται Διμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από τους παρακάτω: 
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1.1. ....................., Υπάλληλο του Δήμου Έδεσσας, με αναπληρωτή τον…. 

1.2. Ζάχου Άννα-Μηχανικό, της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης 

Εταιρείας ΟΤΑ με αναπληρωτή τον κ. Καλτσίδη Ιωάννη -Περιβαλλοντολόγο 

2. Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την 

επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος. 

3. Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τους 

πόρους για την εκτέλεση του προγράμματος. 

4. Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές 

εκθέσεις πεπραγμένων της Αναπτυξιακής Πέλλας Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόοδο του 

φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην 

Κοινή Επιτροπή.  

5. Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της σύμβασης θα είναι συνεχώς 

στην διάθεση του Δημάρχου Έδεσσας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας και της Κοινής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο μέρος το δικαίωμα να 

καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους. 

2. Σε περίπτωση  αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης που αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Πέλλας, πάνω από 30 

εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί 

από την Αναπτυξιακή Πέλλας να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης 

καθυστέρησης και μέχρι 20 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το ένα χιλιοστό της 

συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% 

της συμβατικής αμοιβής.  

3. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και 

καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει  άμεσα και ανελλιπώς στις 

χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της 

παρούσας σύμβασης). 

4. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από 

την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών και καταβολή 

τόκων υπερημερίας, ύψους 7% ετησίως. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, 

χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  
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5. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της 

Αναπτυξιακής Πέλλας, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη 

οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα. 

6. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναπτυξιακή Πέλλας είναι υποχρεωμένη 

να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο 

που έχει αναλάβει και ο αντισυμβαλλόμενος Δήμος υποχρεούται να της καταβάλλει το 

ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά 

που έχει ήδη καταβάλλει. 

7. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας 

σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια, αρμόδιου βαθμού και 

δικαιοδοσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 

εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς νέες αποφάσεις 

των συμβαλλόμενων μερών και έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.  

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 

υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή 

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που 

δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξή, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από 

τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει 

από ένα αντίγραφο της παρούσας». 

Β. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδη και Αικατερίνη Ζδρου  

ως εκπροσώπους του Δήμου και τακτικά μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης 

της προγραμματικής σύμβασης και αναπληρωτές αυτών τους Δημοτικούς Συμβούλους 

κ.κ.  Χρήστο Δασκάλου και Αντώνιο Ρυσάφη. 

Γ. Ορίζει τον κ. Ηλία  Γκουγιάννο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.,  ως εκπρόσωπο 

του Δήμου και τακτικό μέλος της επιστημονικής επιτροπής παρακολούθησης και 

αναπληρωτή του τον κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη – Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 304/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  13.11.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, 

 Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,    Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-  Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Θ. Δανιηλίδη 

- Δημοτικό Σύμβουλο κα Αικ. Ζδρου 

- Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χ. Δασκάλου 

- Δημοτικό Σύμβουλο κ. Α. Ρυσάφη 

-  Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Βερικούκη 
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