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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  37/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ) ∆ΑΣΟΥΣ ¨ΠΕΤΕΡΝΙΚ¨ 

ΣΩΣΑΝ∆ΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.708/9.2.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

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

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Βερικούκης Χρήστος 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Πασχάλης Αλέξανδρος 7 Φουνταλής Μιχαήλ 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε την εξής σειρά:  9ο έως 17ο και 1ο έως 8ο. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 13.02.2017 εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ.:  α) Το υπ’ αρ. 32790/2016 έγγραφο ∆ήµου Αλµωπίας. 

β) Η υπ’αρ. 156/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλµωπίας µε θέµα: 

«Έγκριση της σύναψης της ∆ιαδηµοτικής  Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αλµωπίας, 

∆ήµου Έδεσσας για την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο: «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού 

(πρώην Κοινοτικού) ∆άσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας» - Έγκριση των 

όρων της σύµβασης και ορισµός µελών της επιτροπής παρακολούθησης». 
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γ) Το υπ’αρ. 16991/2016 έγγραφο Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας-Θράκης 

για τον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’αρ. 156/2016 απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου 

Αλµωπίας. 

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/10.  

Με το ανωτέρω (α) σχετικό ο ∆ήµος Αλµωπίας ζητά την έγκριση σύναψης 

∆ιαδηµοτικής  Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αλµωπίας και του ∆ήµου Έδεσσας για την 

εκπόνηση µελέτης µε τίτλο: «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) 

∆άσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας, λόγω έλλειψης της απαιτούµενης 

στελέχωσης των υπηρεσιών του. 

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας διαθέτουν την απαιτούµενη στελέχωση και 

µπορούν να υποστηρίξουν το ∆ήµο Αλµωπίας στην εκπόνηση της εν λόγω µελέτης και 

για το λόγο αυτό εισηγούµαστε: 

1. Την έγκριση της σύναψης ∆ιαδηµοτικής  Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 

Αλµωπίας και του ∆ήµου Έδεσσας για την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο: «∆ιαχειριστική 

Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας ∆ήµου 

Αλµωπίας». 

2. Την έγκριση των όρων της σύµβασης και τον ορισµό τακτικού εκπροσώπου 

του ∆ήµο µας για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής 

Συνεργασίας καθώς και τον αναπληρωτή του. 

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Έδεσσας για την υπογραφή της 

∆ιαδηµοτικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Αλµωπίας». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 & 222 του Ν.3463/2006 και 65 & 99 του Ν. 

3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου  

Αλµωπίας και του ∆ήµου Έδεσσας για την εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική 

Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας ∆ήµου 

Αλµωπίας»,  το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

 «Στην Αριδαία  σήµερα …/…/201.. ηµέρα …………………, οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι:  

1. Ο ∆ήµος Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα και εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον κ. Γιάννου ∆ηµήτριο, ∆ήµαρχο Έδεσσας, σύµφωνα µε την απόφαση του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου…………………… µε αριθµό ……/201…, η οποία εκδόθηκε µε την 

αυξηµένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συµβαλλόµενος) 

2. Ο ∆ήµος Αλµωπίας. που εδρεύει στην Αριδαία και εκπροσωπείται κατά νόµο από 

τον κ. Μπίνο ∆ηµήτριο, ∆ήµαρχο Αλµωπίας, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου …………………… µε αριθµό ……../201..,  η οποία εκδόθηκε µε την αυξηµένη 

πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συµβαλλόµενος - κύριος 

του έργου). 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.  

2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3) Την αριθµ………. /201…… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, µε την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής  Συνεργασίας µε το ∆ήµο 

Αλµωπίας για την για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη 

∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας»  

4) Την αριθµ. ……../201…… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλµωπίας, µε την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο  Έδεσσας, 

για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην 

Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας» συµφωνούν, 

συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του ∆ηµοτικού ∆άσους Σωσάνδρας είναι επιτακτική 

και αναµφισβήτητη διότι το δάσος κινδυνεύει από την παράνοµη και αλόγιστη 

υλοτόµηση που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και πρέπει να προστατευτεί. Απαιτείται, 

για το λόγο αυτό, η εκπόνηση διαχειριστικής µελέτης για το ∆ηµοτικό ∆άσος, την οποία 

ο ∆ήµος Αλµωπίας αδυνατεί να εκπονήσει γιατί δε διαθέτει στο προσωπικό του την 

απαιτούµενη σχετική ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου. Για το λόγο αυτό 

απευθύνθηκε στο ∆ήµο Έδεσσας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη στελέχωση της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το ∆ήµο Αλµωπίας  

µε τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική 

Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου 

Αλµωπίας». 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΔΑ: 6ΕΝ5ΩΡΠ-ΡΔ3



 5 

Σκοπός - Αντικείµενο της σύµβασης 

Ο ∆ήµος  Έδεσσας  και ο ∆ήµος Αλµωπίας συνάπτουν µεταξύ τους την παρούσα 

Σύµβαση ∆ιαδηµοτικής µε την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την εκπόνηση 

της µελέτης «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» 

Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας» µε σκοπό την ενίσχυση της ∆ιευθύνουσας 

(επιβλέπουσας) υπηρεσίας του ∆ήµου Αλµωπίας(κυρίου του έργου) ώστε να 

εκπονήσει τη διαχειριστική µελέτη για το ∆ηµοτικό ∆άσος Σωσάνδρας. 

ΑΡΘΡΟ 2  

∆ιαδικασία υλοποίησης της Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας 

2.1 ∆ιάθεση τεχνικού προσωπικού 

Με την παρούσα Σύµβαση, ο ∆ήµος  Έδεσσας, διαθέτει προσωπικό της (στελέχη της 

τεχνικής υπηρεσίας), προκειµένου να υποστηρίξουν την Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου 

Αλµωπίας στην εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην 

Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας». 

Το προσωπικό αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήµατος Ι της παρούσας, ο 

οποίος υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. Το προσωπικό που διατίθεται στο ∆ήµο 

Αλµωπίας υπάγεται διοικητικά µόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων του στον προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλµωπίας για 

τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην 

Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας». Ο προϊστάµενος της 

υπηρεσίας του ∆ήµου  στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο ∆ήµο 

Αλµωπίας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέµενων 

στελεχών. Αντίθετα οι εντολές µετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων 

εκπόνησης της εν λόγω µελέτης, εγκρίνονται και από τα όργανα του ∆ήµου Αλµωπίας, 

τον οποίο και βαρύνουν. 

Τα στελέχη που ορίζονται στο συνηµµένο πίνακα του Παραρτήµατος δύναται να 

αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του ∆ήµου, όταν διαπιστώνεται 

από τον ∆ήµαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων.  

2.2.1. Ο ∆ήµος Αλµωπίας ορίζει τον υπεύθυνο για τη σύνταξη της διαχειριστικής 

µελέτης, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της εκπόνησης αυτής. Η αρµόδια Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Αλµωπίας οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται 

τα κατάλληλα µέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισµό κλπ) που είναι αναγκαία για την 

άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της διαδηµοτικής 

συνεργασίας. 
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2.2.2 Ο ∆ήµος Έδεσσας. αναλαµβάνει να διαθέσει  στελέχη µε κατάλληλες ειδικότητες 

προκειµένου να συνδράµουν µε αποτελεσµατικό τρόπο στην εκπόνηση της µελέτης 

«∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας 

∆ήµου Αλµωπίας» για όσο χρόνο διαρκεί η εκπόνηση. 

ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύµβασης 

Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υπογραφή της και διαρκεί µέχρι και την 

εκπόνηση της µελέτης «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆ηµοτικού (πρώην Κοινοτικού) ∆άσους 

«ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας ∆ήµου Αλµωπίας  

ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης της σύµβασης 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύµβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από έναν εκπρόσωπο κάθε συµβαλλόµενου µέρους, µε τους αναπληρωτές τους που 

ορίζονται ως ακολούθως:  

Α) Για το ∆ήµο Έδεσσας:  

Ο/Η ………………….., µε αναπληρωτή τον …………………………………………...  

Β) Για το ∆ήµο Αλµωπίας:  

Ο/Η …………………………, µε …………………αναπληρωτή/ρια τον/την 

………………………………….  

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

� Η ρύθµιση λεπτοµερειών και διαδικαστικών θεµάτων που τυχόν απαιτηθούν για 

την εφαρµογή των όρων της σύµβασης.  

� Η επίλυση προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από την ερµηνεία και 

εφαρµογή της.  

� Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων 

που αφορούν την πορεία της.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθµίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης διαδηµοτικής  συνεργασίας 

πραγµατοποιείται µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων 

µερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές µε την υλοποίηση της παρούσας Σύµβασης που 

θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Αλµωπίας 

ΑΡΘΡΟ 6  
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Καταγγελία της σύµβασης 

Ρητά συµφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο µέρος µπορεί να 

καταγγείλει τη σύµβαση.  

Η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των 

συµβαλλοµένων θα λάβει ένα (1)». 

Β. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου και τακτικό µέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας τον Προϊστάµενο της 

∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, µε αναπληρωτή του τον Αναπλ. 

Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ.  ∆.  Ζήµνα.  

Γ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την 

υπογραφή της Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Αλµωπίας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  37/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  24.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,    

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Αναπλ. Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. 

∆.  Ζήµνα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ι. 

Χατζόγλου 
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