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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 238/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18449/26.9.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Γιώγας Δημήτριος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Καραπατσούδη Ελένη 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κίτσου Ελένη   

                                                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Πέτκου Αναστάσιος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

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

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου.  

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της 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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 16381/23.8.2019  εισήγηση του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010   « 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης », η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε στους 
Δήμους.   
             Η χορήγηση προνοιακών επιδομάτων γινόταν έως 31/12/2018 με βάση τις σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε επίδομα και η πληρωμή μέσω των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διεύθυνση 
Οικονομικών και Ανάπτυξης – Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
             Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων δεν 
δηλώνουν αληθή στοιχεία ή δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία χορήγησης, με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία και πρέπει να επιστραφούν ( π.χ. 
θάνατοι, λήξη επιδόματος και μη πλήρωση του αντίστοιχου ποσοστού αναπηρίας, εργασία 
κ.λ.π. ). 
             Με βάση τα προαναφερόμενα, τον έλεγχο των ατομικών φακέλων δικαιούχων 
προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Έδεσσας και έχοντας υπόψη : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/9.3.1999 ( ΦΕΚ 45/Α/1999) 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/69 (ΦΕΚ 212/Α/1969), σύμφωνα με 
τις οποίες « χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό δήμων και κοινοτήτων, 
αναζητούνται υπό τούτων …. εις βάρος των υπόχρεων, δι’ αποφάσεως  του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου… » 

 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 ( ΦΕΚ 71/Α/1968 ), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4304/2014 ( ΦΕΚ 234/Α/2014 
), σύμφωνα με τις οποίες « χρηματικές αξιώσεις των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση 
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από 
τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών 
ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των 
υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η 
σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων » 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014 ( ΦΕΚ 143/Α/2014), σύμφωνα 
με τις οποίες « αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που 
πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που 
έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή…» 

 Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4331/2015 σύμφωνα με την οποία «οι 
αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών δύναται αυταπάγγελτα ή 
κατ΄εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους 
επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών 
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ενισχύσεων . Αν  από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται 
αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή στο 
συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη 
προνοιακή παροχή».  

 Τις διατάξεις του  άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 ( ΦΕΚ 69/Α/2015 ) σύμφωνα με τις οποίες 
« οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με 
μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές…. οι 
ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω 
αναπηρίας, όπως ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας…» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 ( ΦΕΚ 50/Α/1997 ) περί « προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα » 

 Το με αρ. πρωτ. 11430/7.4.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « 
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων », όπου αναφέρεται 
ότι « … λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι δεν υφίστανται ειδικότερες ρυθμίσεις που 
να αφορούν συγκεκριμένα την ανάκτηση μη νομίμως χορηγηθέντων προνοιακών 
επιδομάτων, άποψη του Υπουργείου μας είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση 
εφαρμόζονται τα σχετικώς οριζόμενα στο αρ. 26 παρ. 2 του Ν.Δ. 318/1969, ήτοι η 
αναζήτηση και επιδίωξη είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
διενεργείται κατόπιν σχετικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται 
κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας – κοινωνικής 
προστασίας του καταβάλλοντος δήμου με την οποία πιστοποιείται η μη νομιμότητα της 
πραγματοποιηθείσας καταβολής, το συνολικό καταβληθέν ποσό, τα στοιχεία του 
λαβόντος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και είσπραξη 
του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εσόδων των ΟΤΑ».   

        
             Σας γνωστοποιούμε ότι : 
 
            Υπάρχουν οι εξής επιδοματούχοι , που μη νομίμως εισέπραξαν ποσά προνοιακών 
επιδομάτων, τα οποία θα απαιτηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους ίδιους για το 
λόγο που αναφέρεται στον καθένα  : 
 

                

α/α Ονοματεπώνυμο 
Ποσό 

σε ευρώ 
Κατηγορία 
επιδόματος 

Χρονικό διάστημα 
Αιτιολογία 

μη νομιμότητας 
καταβολής 

1 Λ. Δ του Γ 19.773,80 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01-08-2007 
μέχρι 18-05-2013 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
του φορέα από 
01/08/2007 

2 Σ. Μ. του Α 
 

10.184,00  € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01-02-2009  
μέχρι 31-12-2011 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
της φορέα από 
01/02/2009 

3. Τ. Σ. του Λ. 1.815,40 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 08-01-2016 
μέχρι 30-06-2016 

Λόγω του μικρότερου 
ποσοστού αναπηρίας 
που της χορηγήθηκε 
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από τη 
Δευτεροβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή 

4. Ν. Σ. του Η 6.680,00 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01-01-2004 
μέχρι 31-08-2006  

Λόγω λήψης 
επιδόματος 
παραπληγίας  από τον 
ασφαλιστικό του 
φορέα από 
01/01/2004 

5. Α. Γ του Α.  11.348,00 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01-07-2009 
μέχρι 31-08-2012  

Λόγω λήψης  
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
του φορέα από 
01/07/2009 

6. Κ. Χ του Σ. 
Κατέθεσε 
υπόμνημα 

2.990,00 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01-06-2007 
έως  30-06-2008 

Λόγω λήψης σύνταξης 
χηρείας από 
01/06/2007 

7. Κ. Γ. του Α 11.163,67 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 02/08/2011 
έως  21/07/2014 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
του φορέα από 
02/08/2011 

8. Α. Μ. του Ι. 
 

1.571,61 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 19/01/2010 
έως 31/10/2010 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
της φορέα από 
19/01/2010 

9. Π. Γ. του Α. 635,19 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 18/08/2008 
έως 28/02/2009 

Λόγω λήψης ειδικής 
μηνιαίας 
εισοδηματικής 
ενίσχυσης από τον 
ΟΑΕΔ 

10. Π. Π. του Ι. 47.430,00 € Επίδομα Βαριάς 
Νοητικής 
Υστέρησης 

Από 01/01/2010 
έως 30/06/2017 

Λόγω λήψης σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
της φορέα από 
01/01/2010 
μεγαλύτερης από την 
κατώτερη αναπηρική 
σύνταξη του ΟΓΑ 

11. Τ. Μ. του Δ. 
 

312,93 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01/05/2013 
έως 31/05/2013 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
της φορέα από 
01/05/2013 

12 Δ. Π. του Χ 4.980,00 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01/03/2004 
έως 28/02/2006 

Λόγω λήψης 
αναπηρικής σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
του φορέα από 
01/03/2004 

13 Μ. Ι. του Δ 
 

12.843,43 € Επίδομα Βαριών 
Αναπηριών 

Από 01/12/2013 
έως 30/04/2017 

Λόγω λήψης σύνταξης  
από τον ασφαλιστικό 
της φορέα από 
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01/12/2013 

Σύνολο 131.728,03 € 

 

  Στους ανωτέρω πίνακες εμφανίζονται μόνο τα αρχικά των υπόχρεων λόγω προστασίας 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων, βρίσκονται στη 
διάθεση της Υπηρεσίας. 
 
Ήδη έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία της ακρόασης  όπως προκύπτει από τις  με αρ. πρωτ. 
13840/12.07.2019, 13854/12.07.2019, 13859/12.07.2019, 13857/12.07.2019, 8437/10.05.2019, 
8439/10.05.2019, 13852/12.07.2019, 13855/12.07.2019, 13851/12.07.2019, 13931/15.07.2019, 
21489/27.11.2018, 23225/17.12.2018. 21487/27.11.2018, 23076/14.12.2018, 
20882/20.11.2018 κλήσεις για ακρόαση. 
 
Ως εκ τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο : 
 

 Να εγκρίνει την επιστροφή των χρηματικών ποσών (συνολικά 131.728,03  ευρώ ) από 
τους ανωτέρω μη  δικαιούχους προνοιακών  επιδομάτων, για το λόγο που αναφέρεται 
στον καθένα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

  

 Να εξουσιοδοτήσει τη Δ/νση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στη 
σύνταξη σχετικού χρηματικού καταλόγου και στις λοιπές απαραίτητες ενέργειες, για την 
επιστροφή των ποσών αυτών όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανά 
κατηγορία επιδόματος».  
 
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη και Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις  

για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας κ. Χρήστο Μπάκο, στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας κ. 

Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου 

και στην υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας κα Δήμητρα Σίσκου, 

προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα των μελών του συμβουλίου και να δώσουν 

τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 94 του Ν. 3852/2010, του Α.Ν. 344/1968 όπως ισχύει και 26 του Ν.Δ. 

318/1969 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την επιστροφή των χρηματικών ποσών (συνολικά 131.728,03  ευρώ ) 

από τους ανωτέρω μη  δικαιούχους προνοιακών  επιδομάτων, για το λόγο που 

αναφέρεται στον καθένα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στη 

σύνταξη σχετικού χρηματικού καταλόγου και στις λοιπές απαραίτητες ενέργειες, για την 

επιστροφή των ποσών αυτών όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανά 

κατηγορία επιδόματος.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγας δεν συμμετείχε στον 

καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  238/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  9.10.2019 

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, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δ. Σίσκου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Χ. Μπάκο 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  Α. Δήμτση 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής  και 

Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο 
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