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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  219/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

36. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 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 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα 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 παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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 36ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 27.7.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

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

«Στην Τ.Κ. Μεσηµερίου, της ∆.Ε. Έδεσσας υφίσταται ∆ηµοτικό ∆ασόκτηµα  

συνολικής έκτασης 11.433 στρ., η διαχείριση του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από την οµώνυµη ∆ιαχειριστική Μελέτη περιόδου 2007-2016 και που 
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εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 7406/26-7-07 απόφαση της ∆/νσης ∆ασών της τέως 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σ’ αυτήν ορίζονται έτος προς έτος τα δασικά 

τµήµατα που µπορούν να υλοτοµηθούν, ενώ για τα έτη 2015-16 προβλέπεται να 

υλοτοµηθούν οι συστάδες 4γ και 4δ, βάσει του πίνακα υλοτοµιών δεκαετίας 2007-16. Η 

προβλεπόµενη υλοτοµία των συστάδων αυτών είναι αποψιλωτική, µε σκοπό την 

απόληψη δασικών προϊόντων (καυσόξυλων) δρυός και λοιπόν πλατύφυλλων 

συνολικού όγκου 219,67 κ.µ. (ή 364 χ.κ.µ.), για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των 

κατοίκων της Τ.Κ. Μεσηµερίου. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 147 του δασικού κώδικα (Ν.∆ 86/69ΦΕΚ 7 

τ.Α΄) ορίζεται ότι:  

1. Η διαχείριση των δηµοτικών και κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών 

ενεργείται, κατά τον παρόντα κώδικα, από τα οικεία δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια, η 

δε εκµίσθωση µε πλειοδοτική δηµοπρασία επί τη βάσει εγκεκριµένου δασοπονικού 

σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακα υλοτοµίας. 

2. Προκειµένου περί δασικών συν/σµών εργασίας, των οποίων άπαντα τα µέλη 

είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτη του δάσους δήµου ή κοινότητας, η προς αυτού εκµίσθωση 

του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του δάσους επιτρέπεται απ’ ευθείας και χωρίς 

δηµοπρασία για ένα (1) έτος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου. Η απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου χρήζει της 

εγκρίσεως. 

3. Απαγορεύεται η µε οποιαδήποτε µορφή παραχώρηση υπό του 

µισθώσαντος συνεταιρισµού του κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαιώµατος 

εκµεταλλεύσεως θεωρουµένης αυτοδικαίως ακύρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. Οι 

παραβάτες τιµωρούνται δια χρηµατικής ποινής ίσης τουλάχιστον προς το 

δεκαπλάσιον της αξίας του λήµµατος ή φυλακίσεως µέχρι δύο ετών ή και αµφοτέρων 

των ποινών. 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 197 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) ορίζεται ότι: 

1. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκµετάλλευση των δηµοτικών ή κοινοτικών 

δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία. Η 

εκµίσθωση της εκµετάλλευσης γίνεται µε δηµοπρασία. 

2. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία του δάση µπορούν µε 

απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, να εκµισθώνουν την εκµετάλλευση 

του δάσους σε δασικούς συνεταιρισµούς εργασίας, των οποίων όλα τα µέλη είναι 
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κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας, απ’ ευθείας και χωρίς δηµοπρασία και για 

χρονικό διάστηµα έως τριών (3) ετών. 

3. Απαγορεύεται στο συνεταιρισµό που έχει µισθώσει σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο το δικαίωµα εκµετάλλευσης, να παραχωρήσει µε 

οποιαδήποτε µορφή, το δικαίωµα αυτό και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική 

σύµβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηµατική ποινή 

που είναι ίση τουλάχιστον µε το δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλάγµατος. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 84 παρ. 1στ. του Ν. 3852/2010, 

το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας γνωµοδοτεί για την εκποίηση, εκµίσθωση, 

δωρεά παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του 

∆ήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής Κοινότητας. 

Ο ∆.Α.Σ.Ε. Έδεσσας, όλα τα µέλη του οποίου είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου 

Έδεσσας, υπέβαλε αίτηση στην Τ.Κ. Μεσηµερίου για την εκµίσθωση µε απ’ ευθείας 

ανάθεση των συστάδων του ∆ηµοτικού δάσους που προβλέπονται για υλοτοµία το 

2016. 

Το Συµβούλιο της Τ.Κ. Μεσηµερίου µε την υπ΄ αριθ. 2/2016 απόφασή του 

γνωµοδοτεί υπέρ της εκµίσθωσης για υλοτοµία των συστάδων, µε βάσει την 

εγκεκριµένη ∆ιαχειριστική Μελέτη, για το έτος 2016 και για την κάλυψη των ατοµικών 

αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ., στον ∆ασικό Συν/σµό Έδεσσας, µε απ’ ευθείας 

ανάθεση, χωρίς δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.∆. 

86/1969  περί ∆ασικού Κώδικα επειδή τα µέλη είναι όλα µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου 

Έδεσσας. 

Η µίσθωση των ανωτέρω συστάδων προτείνεται µε σκοπό τη διάθεση των 

παραχθησοµένων καυσοξύλων δρυός αποκλειστικά στους κατοίκους του οικισµού 

Μεσηµερίου για την κάλυψη των ατοµικών τους αναγκών σε καυσόξυλα για τη 

χειµερινή περίοδο 2016-2017. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε: 

1. την εφαρµογή της εγκεκριµένης διαχειριστικής µελέτης για το ∆ηµοτικό 

∆άσος Μεσηµερίου και την υλοτοµία των συστάδων που προβλέπονται να 

υλοτοµηθούν για το έτος 2015-16  

2. τον καθορισµό του τρόπου εκµετάλλευσης (δηµοπρασία ή απ’ αυθείας 

ανάθεση σε ∆ασικούς Συνεταιρισµούς) των παραπάνω συστάδων από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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3. Ως ελάχιστο µίσθωµα υπέρ του ∆ήµου για την απόληψη των δασικών 

προϊόντων (καυσόξυλα δρυός) µε σκοπό την κάλυψη των ατοµικών 

αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ., προτείνουµε να καθοριστεί η τιµή των 6,10€ 

για κάθε χ.κ.µ., σύµφωνα µε τον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων 

έτους 2016 (ΦΕΚ618Β/ 09-03-16). 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει (είτε από δηµοπρασία είτε από απ’ ευθείας 

ανάθεση) να διαθέσει όλα τα παραγόµενα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα 

δρυός) αποκλειστικά στους κατοίκους της Τ.Κ. Μεσηµερίου, µε τιµή που θα 

καθοριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία µας 

θα παραδώσει στον αναδόχο καταστάσεις µε του µόνιµους κατοίκους της 

Τ.Κ. που επιθυµούν να πάρουν καυσόξυλα». 

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε η εκµετάλλευση της δασικής 

συστάδας Τ.Κ. Μεσηµερίου να γίνει από τον ∆ασικό Συνεταιρισµό Έδεσσας µε 

απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την απόφαση του τοπικού συµβουλίου.   

Στη συνέχεια  αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Χρήστος ∆ασκάλου, πρότεινε µια ποσότητα καυσόξυλων να διατεθεί στο ∆ήµο, 

προκειµένου να δοθούν σε άπορους δηµότες. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε το 10% των καυσόξυλων να διατεθεί στο 

∆ήµο, προκειµένου να δοθούν σε άπορους δηµότες. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 

1. Την εφαρµογή της εγκεκριµένης διαχειριστικής µελέτης ∆ηµοτικού ∆άσους 

Μεσηµερίου περιόδου 2007-16, όπως προβλέπεται σ’ αυτήν για τα έτη 2015-

16 η υλοτοµία των συστάδων 4γ και 4δ για την απόληψη δασικών 

προϊόντων (καυσόξυλων) δρυός και λοιπόν πλατύφυλλων, συνολικού 

όγκου 219,67 κ.µ. (ή 364 χ.κ.µ.) µε σκοπό την κάλυψη των ατοµικών 

αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Μεσηµερίου. 

2. Εγκρίνει τη µε απευθείας ανάθεση εκµετάλλευση των συστάδων 4γ και 4δ 

του ∆ηµοτικού ∆άσους Μεσηµερίου, λήµµατος 219,67  κ.µ. (ή 364 χ.κ.µ.), 

στον ∆ασικό Αγροτικό Συνεταιρισµό Εργασίας Έδεσσας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.3463/07 και του άρθρου 147 του Ν.∆. 

86/69. 
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3. Καθορίζει την τιµή των 6,10€ για κάθε χ.κ.µ., ως µίσθωµα υπέρ του ∆ήµου 

που θα καταβληθεί από τον παραπάνω δασικό συνεταιρισµό για την 

απόληψη των δασικών προϊόντων (καυσόξυλα δρυός) των παραπάνω 

συστάδων, µε σκοπό την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων της 

Τ.Κ. Μεσηµερίου. 

5. Καθορίζει τους όρους της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

I. Η µίσθωση αφορά αποκλειστικά και µόνο την υλοτοµία (ρίψη, αποκλάδωση 

και διαµόρφωση) των προσηµανθέντων δασικών δέντρων, καθώς και τη 

µεταφορά σε δασόδροµους και στοίβαξη των προϊόντων σε στοιβάδες των 

συστάδων 4γ και 4δ  του ∆ηµ. ∆άσους Μεσηµερίου. 

II. Η υλοτοµία θα αρχίσει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού 

και θα τελειώσει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του επόµενου έτους. Σε περίπτωση 

που οι ανάδοχοι δεν αποβούν στην απόληψη ολόκληρου του 

προσηµανθέντος ξυλώδους όγκου, για λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς 

τους, δύναται να τους χορηγηθεί από τη ∆/νση ∆ασών Πέλλας ανάλογος 

χρόνος παράτασης, ύστερα από συγκατάθεση του ∆ήµου Έδεσσας, µε το 

ίδιο µίσθωµα ή προσαυξηµένο και εφόσον υποβάλουν αίτηση ένα µήνα 

τουλάχιστον πριν τη λήξη των υλοτοµικών εργασιών. Αίτηση που θα 

υποβληθεί πέρα της λήξης της σύµβασης δεν θα γίνεται δεκτή και θα γίνεται 

καταλογισµός σε βάρος τους χωρίς τα προϊόντα να κοπούν. 

III. Ο µισθωτής ∆ασικός Συν/σµός υποχρεώνεται να εκτελέσει τις δασικές 

εργασίες στο εκµισθωµένο δασικό τµήµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

δασικής νοµοθεσίας, τους όρους του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τις 

οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Πέλλας. Σε περίπτωση που ο ∆ασικός 

Συν/σµός δεν συµµορφωθεί προς τους ανωτέρω όρους θα υποστεί τις 

νόµιµες συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής 

νοµοθεσίας. Επίσης έχει την ευθύνη αποζηµιώσεως προς τον ∆ήµο για κάθε 

ζηµιά που θα προξενήσει στο δάσος. 

IV. Ο µισθωτής ∆ασικός Συν/σµός δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το 

∆ήµο για βλάβη του µισθίου δάσους από θεοµηνία, πυρκαγιά, πληµµύρα ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία, γιατί έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του 

δάσους. 

V. Ο ∆ασικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Εργασίας Έδεσσας οφείλει να διαθέσει 

το 10% της ποσότητας καυσόξυλων που θα παράγει από τις 
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προαναφερόµενες συστάδες στο ∆ήµο, προκειµένου να διατεθεί σε άπορους 

δηµότες και όλη την υπόλοιπη ποσότητα στους κατοίκους της Τ.Κ. 

Μεσηµερίου, για κάλυψη των ατοµικών τους αναγκών.  

VI. Τα παραχθησόµενα καυσόξυλα θα διατεθούν µε ευθύνη του µισθωτή 

∆ασικού Συν/σµού στους δικαιούχους, µε τιµή 23 € για κάθε χωρικό κυβικό 

µέτρο καυσόξυλων, το οποίο ποσό θα καταβάλλεται απευθείας από τους 

δικαιούχους στον µισθωτή ∆ασικό Συν/σµό. Ο ∆ήµος Έδεσσας ουδεµία 

ευθύνη φέρει για την οικονοµική διαχείριση των συγκοµιστικών εργασιών των 

σχετικών µε την παρούσα. 

VII. Η διάθεση των καυσόξυλων στους δικαιούχους θα γίνεται µε την προσκόµιση 

από τον ενδιαφερόµενο δικαιούχο στον ∆ασικό Συν/σµό ειδικού σηµειώµατος 

εκδιδόµενο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου, στο οποίο θα 

αναγράφεται η διαθεισόµενη ποσότητα καυσόξυλων. Ο µισθωτής ∆ασικός 

Συν/σµός είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στο ∆ήµο αναλυτική 

κατάσταση όπου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου που 

έχει παραλάβει καυσόξυλα, η χορηγηθείσα ποσότητα καυσόξυλων σε χ.κ.µ. 

και ο αριθµός της στοιβάδας που τα παρέλαβε . 

VIII. Τα έξοδα υλοτοµίας (ρίψης, διαµόρφωσης) καθώς επίσης η µετατόπιση, η 

µεταφορά και η στοίβαξη των ανωτέρω προϊόντων βαρύνουν τον µισθωτή 

∆ασικό Συν/σµό. Επίσης, τον βαρύνουν η ασφαλιστική εισφορά εργοδότου 

υπέρ ΙΚΑ, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις 

προβλέπονται. 

IX. Απαγορεύεται στον ανωτέρω ∆ασικό Συν/σµό να παραχωρήσει µε 

οποιαδήποτε µορφή, το δικαίωµα της εκµετάλλευσης των εν λόγω  συστάδων 

του ∆ηµ. ∆άσους Μεσηµερίου και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική 

σύµβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι 

ποινές που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

X. Απαγορεύεται αυστηρά η µεταφορά καυσόξυλων από τον παραπάνω 

∆ασικό Συν/σµό και τους εργάτες του εκτός του οικισµού Μεσηµερίου και 

όποιος συλληφθεί να µεταφέρει καυσόξυλα εκτός των παραπάνω οικισµών 

θα του επιβληθεί πρόστιµο 7.000 ΕΥΡΩ. 

XI. Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται τµηµατικά, βάσει των πρωτοκόλλων 

εξελέγξεως από τη ∆ασική Υπηρεσία.  
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XII. Αν ο εγκατασταθείς ∆ασ. Συν/σµός ήθελε καθ’ οιανδήποτε περίοδο 

παραιτηθεί των συγκοµιστικών εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος και του 

καταλογίζεται η πληρωµή του µισθώµατος για το µη αποληφθέν ποσό 

δασικών προϊόντων, εισπραττοµένου κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 

δηµοσίων εσόδων. 

6. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Την παραπάνω απόφαση ψηφίζει και εγκρίνει ο παρευρισκόµενος πρόεδρος 

της Τ.Κ. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας  (αρθρ. 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  219/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

  - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

     Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- - Προϊστάµενo ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Γ.  

Σαµαρέντση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. ∆. Ζήµνα 

- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ν. Ουζούνη 
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