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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  63/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- 

ΦΑΣΗ Β΄»  

 

 Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου  2020 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 5424/8.5.2020 

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» όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 

της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Γιώγας Δημήτριος 16 Πέτκου Αναστάσιος 
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5 Δελής Αθανάσιος 17 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Θεοδώρου Έλλη 18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Θωμάς Ευάγγελος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 20 Τζιάκος Δημήτριος 

9 Καραμάνη Δήμητρα 21 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Κίτσου Ελένη 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Καραπατσούδη Ελένη 3 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 4 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας συμμετείχε  κατά τη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα. 

 Η Δημοτική  Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη συμμετείχε κατά τη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα αποχώρησε και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης ομοίως αποχώρησε μετά τη συζήτηση των θεμάτων 

εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν, για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις κοινότητές τους, οι Πρόεδροι 

των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα. 

β.  Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

β. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά τη συζήτησή του. 

γ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης, ο οποίος συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1ου 

θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέματα. 

Προτάχθηκε η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν 

συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έδωσε  το λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ. 

Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος δήλωσε, εκ μέρους των αιτούντων τη συζήτηση του 

θέματος δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων, ότι κοινός εισηγητής τους είναι ο 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση» κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας, 

ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κοινή εισήγηση τους, η οποία έχει ως εξής: 

 

«Το θέμα της εκτέλεσης του έργου «αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας-

Εδεσσαίος ποταμός – φάση β’», συζητήθηκε στο δημοτικό μας συμβούλιο στην έκτακτη 

συνεδρίαση της 17/2/2020. Σε εκείνη την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. 

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, υπηρεσιακοί παράγοντες, επιστήμονες σχετικοί με την φύση 

του έργου και αρκετοί συνδημότες μας.  

Από την διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε εκείνη τη συνεδρίαση, 

αλλά και από έρευνα των αποφάσεων, μελετών, εγγράφων κλπ που αφορούν το έργο 

αυτό, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:  

1) Ο Εδεσσαίος ποταμός, αποτελεί συστατικό στοιχείο της πόλης μας, αλλά και 

ολόκληρης της περιοχής. Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της Έδεσσας ως πόλης των 

νερών και των καταρρακτών, καθορίζεται απόλυτα από την κατάσταση του ποταμού, 

από τον όγκο και την ποιότητα των υδάτων του, από την περιβαλλοντική του 

προστασία, την ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας, από την καλαισθησία τόσο 

της κοίτης του, όσο και των παρόχθιων περιοχών.  

Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση του ποταμού επηρεάζει την ποιότητα της ζωής 

των κατοίκων, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και πλήθος άλλων κοινωνικών και 

οικονομικών παραμέτρων της περιοχής.  
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Ταυτόχρονα εξαιρετική είναι η συμβολή και η σημασία του ποταμού όσον αφορά 

τη δημιουργία και την διατήρηση υγιούς του υπεδάφους της πόλης, δεδομένου ότι το 

πέτρωμα τραβερτίνης (πουρόπετρα) δημιουργήθηκε από τα ιζήματα του ποταμού και η 

παροχέτευση συνεχούς υγρασίας σε αυτό είναι απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί υγιής 

και να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα καθιζήσεων και καταπτώσεων.  

Τέλος, ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα πλημμυρών ή 

υγρασίας σε οικοδομές που γειτνιάζουν με τον ποταμό.  

2) Εδώ και δεκαετίες, για την στήριξη των πρανών της όχθης του ποταμού, έχουν 

κατασκευασθεί τοιχεία με λιθοδομή ή με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια. Ο πυθμένας του 

ποταμού, ανέκαθεν και μέχρι σήμερα, παραμένει στη φυσική του μορφή, δηλαδή 

χωμάτινος και δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιουδήποτε είδους επένδυσή του.  

3) Μετά από αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, 

εκδόθηκε με το με αριθμ. πρωτ.2979/10-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή από 

σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

4) Με βάση την αρχική τεχνική έκθεση κατασκευής του έργου, προκύπτει ότι 

προγραμματιζόταν η πλήρης στεγανοποίηση της κοίτης του ποταμού, με την 

τοποθέτηση ετοίμου σκυροδέματος σε σχήμα αντεστραμμένου «Π».  

5) Μετά την προβολή έντονων αντιρρήσεων από επιστήμονες, φορείς και 

κατοίκους της περιοχής, οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Πέλλας αναγνώρισαν 

ότι η πλήρης στεγανοποίηση της κοίτης του ποταμού θα προκαλέσει σημαντικά 

προβλήματα, γι’ αυτό προχώρησαν σε τροποποίηση της τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με 

την οποία προβλέπεται η στεγανοποίηση του συνόλου των πρανών και του 80% του 

πυθμένα του ποταμού, ενώ στο υπόλοιπο 20% προβλέπεται η τοποθέτηση 

λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων.  

Επί της νέας-τροποποιημένης τεχνικής μελέτης, η οποία δεν βασίζεται σε 

συμπεράσματα σχετικών μελετών, οι οποίες άλλωστε δεν συνταχθεί, έχουν εκφράσει ήδη 

τις σφοδρές τους επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι επισημαίνουν 

τον βέβαιο κίνδυνο βλαπτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στο υπέδαφος, στην πανίδα 

και χλωρίδα της περιοχής.  

6) Το δημοτικό μας συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 30/2020 απόφασή του, ζήτησε 

από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας να μην πραγματοποιηθεί καμία τεχνική εργασία 

εκτέλεσης του έργου, αλλά, αφού τροποποιηθεί η τεχνική μελέτη, να γνωστοποιηθεί στο 

δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.  
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Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, δια των εκπροσώπων της, όχι μόνο αγνόησε την 

απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου, αλλά με το πρόσχημα ότι δεν είναι δεσμευτική 

γι’ αυτήν, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς στην εκτέλεση του έργου, αδιαφορώντας 

για τις έντονες ενστάσεις και αντιδράσεις σχετικά με τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

που θα προκαλέσει στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.  

7) Η σημερινή δημοτική αρχή μέχρι σήμερα έχει επιδείξει πρωτοφανή αδράνεια και 

με τη στάση της συναινεί στην εκτέλεση αυτού του επιζήμιου έργου, παρότι ο Δήμος 

μας, ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει τόσο την αρμοδιότητα, όσο και την 

υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον, τα κοινόχρηστα πράγματα όπως ο ποταμός 

Εδεσσαίος, αλλά και τους δημότες του από βλαπτικές για το περιβάλλον ενέργειες.  

8) Το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 έχει την αρμοδιότητα να εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού 

ενδιαφέροντος.  

Προτείνουμε το δημοτικό συμβούλιο να λάβει τις εξής αποφάσεις :  

- Δηλώνει την απόλυτη αντίθεσή του στον τρόπο κατασκευής του έργου 

«αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας - ποταμός Εδεσσαίος», όπως αυτός προβλέπεται 

και περιγράφεται στην τεχνική μελέτη της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της 

περιφερειακής ενότητας Πέλλας, όπως η μελέτη διαμορφώθηκε με την από 11.03.2020 

τροποποιητική μελέτη της ίδιας υπηρεσίας.  

- Καλεί την περιφερειακή ενότητα Πέλλας να τροποποιήσει εκ νέου την τεχνική 

μελέτη του έργου, έτσι ώστε να προβλεφθεί μόνο η αποκατάσταση των φθορών στα 

τοιχεία αντιστήριξης των πρανών της κοίτης του ποταμού και να αναθέσει την σύνταξη 

των αναγκαίων περιβαλλοντικών, υδρογεωλογικών, ιζηματολογικών και λοιπών μελετών.  

- Σε περίπτωση κατά την οποία η περιφερειακή ενότητα Πέλλας εμείνει στην 

απόφασή της για την στεγανοποίηση της κοίτης του ποταμού Εδεσσαίου, καλεί την 

οικονομική επιτροπή να αναθέσει στη νομική υπηρεσία του Δήμου την άσκηση των 

προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προστασία του ποταμού, του περιβάλλοντος , 

της ποιότητας της ζωής των δημοτών και της οικονομίας της περιοχής». 

 

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

Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Ιωάννη Μουράτογλου, Δημήτριο Γιώγα, Αντώνιο Ρυσάφη, 

Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, Ιωάννη Τσέπκεντζη, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο 

Γιάννου και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, 

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, καθώς και  

 τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010,  

 τις αριθμ. 124/2017 & 30/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,  

 τη με αριθμ. πρωτ. 5320/06.05.2020 αίτηση των δεκαεφτά (17) Δημοτικών 

Συμβούλων,  

 την από 11.03.2020 τροποποίηση μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική 

προστασία Έδεσσας (π. Εδεσσαίος)»,  

 τη με αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 159835(1272)/11.3.2020 Απόφαση της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Υποδ/νσης Τ.Ε. Π. Ε. Πέλλας,  

 την από 12.02.2020 Υδρογεωλογική έκθεση περιοχής Έδεσσας του 

Γεωλόγου – Μηχανικού Ιωσήφ Παπαδόπουλου,  

 την Τεχνική έκθεση μεταβολής στοιχείων μελέτης του έργου 

«Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας (π. Εδεσσαίος)»,  

 την αριθμ. 12/2020 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων, 

 το με αριθμ. πρωτ. 2979/10.05.2017 έγγραφο του Τμήματος 

περιβαλλοντικού & χωρικού σχεδιασμού 

 τη με αριθμ. πρωτ. 4862/02.10.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 την από 27.06.2018 Τεχνική Περιγραφή του έργου «Αντιπλημμυρική 

προστασία Έδεσσας (π. Εδεσσαίος)»,  

 

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

 

Α. Δηλώνει την απόλυτη αντίθεσή του στον τρόπο κατασκευής του έργου 

«αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας - ποταμός Εδεσσαίος», όπως αυτός προβλέπεται 

και περιγράφεται στην τεχνική μελέτη της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, όπως η μελέτη διαμορφώθηκε με την από 11.03.2020 

τροποποιητική μελέτη της ίδιας υπηρεσίας.  

 

Β. Καλεί την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας να τροποποιήσει εκ νέου την τεχνική 

μελέτη του έργου, έτσι ώστε να προβλεφθεί μόνο η αποκατάσταση των φθορών στα 

τοιχεία αντιστήριξης των πρανών της κοίτης του ποταμού και να αναθέσει την σύνταξη 

των αναγκαίων περιβαλλοντικών, υδρογεωλογικών, ιζηματολογικών και λοιπών μελετών.  
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Γ. Σε περίπτωση κατά την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας εμμείνει στην 

απόφασή της για τη στεγανοποίηση της κοίτης του ποταμού Εδεσσαίου, καλεί την 

οικονομική επιτροπή να αναθέσει στη νομική υπηρεσία του Δήμου την άσκηση των 

προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προστασία του ποταμού, του περιβάλλοντος, 

της ποιότητας της ζωής των δημοτών και της οικονομίας της περιοχής. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φίλιππος Γκιούρος, Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Μιχαήλ Σαμλίδης, 

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης Χατζόγλου, 

μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Την παραπάνω απόφαση δεν εγκρίνει και δεν ψηφίζει ο παρευρισκόμενος 

Πρόεδρος της Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  63/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  20.05.2020 

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, Καραπατσούδη Ελένη,  

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος,  

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος 

Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 
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Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Επικεφαλής δημ. παράταξης «Κοινωνία σε κίνηση» κ. Ι. Τσεπκεντζή. 

- Επικεφαλής δημ. παράταξης «Ενωτική δράση» κ. Α. Ρυσάφη. 

- Επικεφαλής δημ. παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Χ. Τσιτσάγκα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

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

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 

Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας κ. Μ. Σαμλίδη 
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