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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  225/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» 

 

 Σήµερα Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 19.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 25.363/25-9-2015 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 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Βερικούκης Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 ∆ίου Αναστάσιος 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ζδρου Αικατερίνη  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

   

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 12ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

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. 

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 της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σχετικά : α) Το αριθ. 25022/22-09-2015 αίτηµα προς την Π.Ε. Πέλλας 
              β) Το αριθ. 412978/24-09-2015 διαβιβαστικό της Π.Ε. Πέλλας 
 
 
    Κατόπιν του (α) σχετικού, η Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας - Π.Ε. Πέλλας, προκειµένου να 

συνδράµει στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενέταξε στο Πρόγραµµα Επενδυτικών 
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∆απανών Π.Ε. Πέλλας χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015, το έργο 

µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου». Μετά την 

ολοκλήρωσή του η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα το 

µεταβιβάσει στον ∆ήµο Έδεσσας, µε σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ο 

οποίος θα είναι ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του. 

Εισηγούµαστε : 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και 

της ΠΕ Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Έδεσσας να υπογράψει το συνηµµένο σχέδιο. 

3. Τον ορισµό της κας. Χριστίνας Ασηµακοπούλου Πολ. Μηχανικό ΤΕ, µε αναπληρωτή 

της τον κ. Σάββα Νεσλεχανίδη Αγρ. Τοπογράφο Μηχ. ΠΕ, ως εκπρόσωπο του ∆ήµου στην 

κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης». 

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

Σύµβασης για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού 

Παλαιού Αγίου Αθανασίου» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Πέλλας, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.   

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό 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 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου  Έδεσσας 

και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πέλλας για την υλοποίηση του έργου 

µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου», το  σχέδιο της 

οποίας έχει ως εξής: 

«Σήµερα  ....-....-201..., οι πιο κάτω φορείς : 

 

1. O ∆ήµος Έδεσσας, που εδρεύει στην Πλατεία Αιγών 1, 58200, Έδεσσα και  

εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννου ∆ηµήτριο – ∆ήµαρχο Έδεσσας.  

 

2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, που 

εδρεύει στην οδό 18ης Οκτωβρίου ∆ιοικητήριο, 58200 Έδεσσα και εκπροσωπείται 

από τον κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟ Ι. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η – Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας. 

ΑΔΑ: Β8ΜΧΩΡΠ-5ΚΡ



 4 

 

συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.1. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρµοδιότητες  

∆ήµων» . 

1.3.   Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Προγραµµατικές 

συµβάσεις».  

1.4.  Την υπ΄ αριθ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Οδηγίες προς τις 

ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 

(Πρόγραµµα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ». 

1.5 Την υπ' αριθ. οικ. 985/26-03-2013 (ΦΕΚ 687/τ. Β’/26-03-2013) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης Άσκησης Αρµοδιοτήτων 

επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και 

Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και συγκεκριµένα 

το Άρθρο 1 παρ. Β. 

Καθώς και τις κάτωθι αποφάσεις:  

1.5. την υπ’ αρ. ..../201... απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Έδεσσας. 

1.6 την υπ’ αρ. ...../201... απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

1.7.  Η σύµβαση αυτή είναι προγραµµατική και περιέχει δέκα (10) άρθρα που 

αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής : 

    Αντικείµενο της σύµβασης 

    Φυσικό αντικείµενο του έργου 

    Προϋπολογισµός του έργου 

    Πόροι - Χρηµατοδότηση 

    Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου 

    ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

    Κοινή Επιτροπή 
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    Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου 

    ∆ιάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής σύµβασης 

    Τελικές διατάξεις  

 

Προοίµιο 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας µε την υπ’ αρ. 97/11-05-2015 απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ, ενέκρινε το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών 

Π.Ε. Πέλλας χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015, το οποίο 

περιλαµβάνει το έργο µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση, συµφωνούνται ανάµεσα: 

Α) στον ∆ήµο Έδεσσας, που κατά νόµο έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για 

την ασφαλτόστρωση της συγκεκριµένης οδού, και  

Β) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (που 

αποτελεί τον διάδοχο φορέα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας τα εξής: 

Προκειµένου η Π.Ε. Πέλλας να συνδράµει στη τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής στο µέτρο του δυνατού ενέταξε Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Π.Ε. 

Πέλλας χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015 το οποίο 

περιλαµβάνει το έργο µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Μετά την ολοκλήρωσή του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα το µεταβιβάσει στον δήµο Έδεσσας, µε σύνταξη 

πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ο οποίος είναι ο αρµόδιος φορέας 

λειτουργίας. 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο Σύµβασης 

1.1. Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η  

υλοποίηση του έργου ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα 

Πέλλας.  

 

Άρθρο 2 

Φυσικό αντικείµενο του έργου 

2.1. Το φυσικό αντικείµενο του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», είναι: 
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Η χωµατουργικές εργασίες και η ασφαλτόστρωση οδού στην είσοδο του 

Παλαιού Αγίου Αθανασίου  

2.2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 

αναλαµβάνει την υποχρέωση της δηµοπράτησης και εκτέλεσης του παραπάνω έργου 

σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία. 

2.3.  Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες 

του έργου όπως αυτές θα εγκριθούν από την Π.Ε. Πέλλας. 

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισµός έργου 

3.1. Ο προϋπολογισµός του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ανέρχεται σε .......,.. €.  

 

Άρθρο 4 

Πόροι – Χρηµατοδότηση 

3.2. 4.1   Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών 

Π.Ε. Πέλλας χρηµατοδοτούµενο από πιστώσεις των ΚΑΠ έτους 2015. Οι 

Πιστώσεις του έργου για το έτος 2015 από τους ίδιους πόρους  είναι 15.000,00€.  

  

Άρθρο 5 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του έργου 

5.1 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου είναι 3 µήνες (90 ηµέρες) 

από την ηµεροµηνία ανάληψης νοµικής δέσµευσης όπως θα προβλεφθεί από την 

εγκεκριµένη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

Άρθρο 6 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 

6.1. Ο ∆ήµος Έδεσσας, όπως εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ. ΓΙΑΝΝΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟ αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις:  

 

6.1.1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα και τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  υλοποίηση του έργου  και παρέχει κάθε 

αναγκαία βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή. 
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6.2    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ορίζεται 

ως φορέας υλοποίησης του έργου που περιγράφεται στην παρούσα σύµβαση και  

αναλαµβάνει : 

 

6.2.1. Να συντάξει µελέτη, να δηµοπρατήσει και να εκτελέσει το έργο.  

  

Άρθρο 7 

Κοινή Επιτροπή 

7.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συνίσταται 

όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή», που θα αποκαλείται στη συνέχεια 

«Επιτροπή». Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:  1) 

......................., ....................... µε αναπληρωτή ...................., 2) ....................... µε 

αναπληρωτή .............................. ΤΕ 3) ................................... µε αναπληρωτή 

.......................... Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς 

πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής 

Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους. 

 

7.2. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των 

όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής 

της. 

 

7.3. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  εκπρόσωπος  του ∆ήµου 

................................. 

 

7.4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση 

γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

7.5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 90 ηµέρες και έκτακτα όταν το 

ζητήσει ένας από τους συµβαλλοµένους φορείς. 

 

7.6.     Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των µελών 

της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των 
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παρόντων µελών. 

 

7.7. Οι λοιπές λεπτοµέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 

καθορίζονται µε αποφάσεις της.  

 

Άρθρο 8 

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου 

 

8.1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας υποχρεούται 

να µεταβιβάσει το έργο µετά την ολοκλήρωσή του στον ∆ήµο Έδεσσας, µε 

σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. 

 

Άρθρο 9 

∆ιάρκεια Ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης 

 

Η διάρκεια ισχύος της προγραµµατικής σύµβασης είναι µέχρι την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 

της παρούσας. 

 

Άρθρο 10 

Τελικές ∆ιατάξεις 

 Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία µη άσκηση των δικαιωµάτων ή η παράλειψη 

υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η 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 Προγραµµατική αυτή Σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα 

µέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε 2 

αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε µέρος λαµβάνει από ένα». 

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

παρακολούθησης υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης την υπάλληλο του 

∆ήµου κα Χριστίνα Ασηµακοπούλου Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, µε αναπληρωτή της τον 
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υπάλληλο του ∆ήµου κ. Σάββα Νεσλεχανίδη Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ. Πρόεδρο 

της παραπάνω επιτροπής ορίζει την κα Χριστίνα Ασηµακοπούλου. 

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

την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο 

«Ασφαλτόστρωση τµήµατος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου» µε την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Πέλλας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  225/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2/10/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Κατσάρα –

Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

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

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 

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