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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 346/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

16. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.  ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22.082/15.11.2019 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 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:                                                       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Κίτσου Ελένη 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Μούκας Σωτήριος 

4 Δελής Αθανάσιος 15 Μουστάκας Γεώργιος 
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5 Θεοδώρου Έλλη 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραπατσούδη Ελένη 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γιώγας Δημήτριος 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

2 Μουράτογλου Ιωάννης 5 Τζιάκος Δημήτριος 

3 Πέτκου Αναστάσιος   

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

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

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 10ου 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 παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας  

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Βρυττών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Μεσημερίου κ. Κων/νος Γιόντης 

ε. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

στ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

ζ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

η. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

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 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 22290/18.11.2019 εισήγηση  

του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 6 του Ν. 4623/19 και την παρ. 6α του 

άρθρου 10 του Ν.4625/2019: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 
1069/1980 (Α' 191) αντικαθίσταται ως εξής:«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν 
(1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται 
από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον 
Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη 
αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην 
παράταξη του Δημάρχου. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, 
εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους 
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση 
για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της 
αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της 
επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή 
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η 
διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου 
από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο 
Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.». 

 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134), η οποία 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167), ορίζονται τα εξής: 

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών 
κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών 

προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά 
συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους 
αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 
υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex 
officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με 
μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν 
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στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού 
διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. 
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκ- δίδεται διαπιστωτική πράξη του 
οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με 
απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται 
στο συμβούλιο». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του 
Ν.2839/2000, όπως τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του 
άρθρου 16 του Ν.4604/19, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το 

Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων 
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων 
ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο 

τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι 

πάνω από ένα (1).  
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη 

μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, 
για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 

6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής 
εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των 
μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για 

τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης 
ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων 
των ex officio μελών. 

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με 

την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται 
χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 
151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ). 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1581/25.9.2019 έγγραφο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας, προτείνεται ως εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στο Δ.Σ. της επιχείρησης η Μαρία Λυσίτσκα και αναπληρωτής 

της ο Ευάγγελος Παπαστεφάνου. 
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών Τ.Ε.Ε. Ν. Πέλλας με το 

υπ΄αριθμ. 2/2019 έγγραφό του υποδεικνύει ως εκπρόσωπο του Συλλόγου και 
τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. την κα Σαμσάκη 
Μαρία Μηχανολόγο - Μηχανικό και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. 

Χουλιάρα Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό.   
Ο Δήμαρχος στο από 11.11.2019 έγγραφό του αναφέρει τα εξής: 

«Σας υποδεικνύουμε τα παρακάτω μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΥΑ Έδεσσας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και την 
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019  

1. Χατζόγλου Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλός με αναπληρωματικό τον 
Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο 
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2. Ιατρίδου Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλός με αναπληρωματικό τον 
Πασχάλη Αλέξανδρο 

3. Σαμλίδη Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλό με αναπληρωματικό τον 
Μουράτογλου Ιωάννη  

4. Κατσάρα Μαρία, Δημοτική Σύμβουλός με αναπληρωματικό τον Γιώγα 
Δημήτριο 

5. Μούκα Σωτήριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Γκιούρο 
Φίλιππο  

6. Τζήγκα Γεώργιο, Δημότη με αναπληρωματικό τον Κολιπέτρο Ιωάννη 
7. Πασιαλή Πέτρο, Δημότη αναπληρωματικό τον Σεραφείμ Γεώργιο 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Χατζόγλου Ιωάννης» 
Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία μεταξύ των λοιπών παρατάξεων για τον 

ορισμό υπολοίπων μελών Δ.Σ., αφαιρουμένων τυχόν μελών ex officio ή 
υποδεικνυόμενων από τρίτους φορείς, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εκδώσει διαπιστωτική πράξη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας». 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  Ν. Πέλλας με το με αριθμ. πρωτ. 61/20.11.2019 

έγγραφό του υποδεικνύει ως εκπρόσωπό του  και τακτικό μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τον κ. Θεόδωρο Κουκουλή Διπλωματούχο Μηχανικό  ΑΕΙ και 

ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωάννη Μπογδάνη Διπλωματούχο Μηχανικό  ΑΕΙ.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τις λοιπές παρατάξεις να ορίσουν μετά 

από μεταξύ τους ψηφοφορία τα υπόλοιπα μέλη δηλ. δύο δημοτικούς συμβούλους με 

τους αναπληρωτές τους. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές 

Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, μετά από μεταξύ τους ψηφοφορία, 

ορίζονται  ως μέλη Δ.Σ. οι κάτωθι: 

1. Τζιάκος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ενωτική 

Δράση», και αναπληρωματικό μέλος ο Γάτσης Χρήστος.   

2. Δελής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Κοινωνία σε 

Κίνηση», και αναπληρωματικό μέλος ο Ευάγγελος Θωμάς. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος  πρότεινε να 

ορισθεί η δημότισσα κα Καρατσώρη Θεανώ ως τακτικό μέλος και ο Τζήγκας Γεώργιος 

ως αναπληρωματικό μέλος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ποσόστωση των δύο 

φύλων.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και  

 την παρ 1, άρθρο 6  του Ν. 4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Ν. 

4635/2019 
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 την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) όπως αντικαταστάθηκε με την  

παρ 2, άρθρο 6  του Ν. 4623/19 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 

 το αριθ. 1945/Β΄/27-10-1999 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Έδεσσας και την 

τροποποίησή της με απόφαση της παρούσας συνεδρίασης 

 το με αριθμ. πρωτ. 2/11.11.2019 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων 

Μηχανικών Τ.Ε.Ε. Ν. Πέλλας 

  το με αριθμ. πρωτ. 61/20.11.2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  Ν. Πέλλας  

  το με αριθμ. πρωτ. 1581/25.9.2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, τους εξής: 

1. Χατζόγλου Ιωάννη,  Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον  

Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο 

2. Ιατρίδου Αναστασία,  Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο 

Πασχάλη 

3. Σαμλίδη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον  Μουράτογλου 

Ιωάννη 

4. Κατσάρα Μαρία, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή της τον Γιώγα Δημήτριο  

5. Μούκα Σωτήριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Γκιούρο Φίλιππο 

6. Τζιάκο Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Γάτση Χρήστο 

7. Δελή Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Θωμά Ευάγγελο  

8. Κουκουλή Θεόδωρο, εκπρόσωπο Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων με αναπληρωτή του τον Μπογδάνη Ιωάννη 

9. Λυσίοτσκα Μαρία εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, με 

αναπληρωτή της τον Παπαστεφάνου Ευάγγελλο 

10. Καρατσώρη Θεανώ, δημότισσα με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς 

με το αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή της τον Τζήγκα Γεώργιο 

11. Πασιαλή Πέτρο, δημότη με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το 

αντικείμενο της επιχείρησης με αναπληρωτή του τον Σεραφείμ  Γεώργιο  

Β. Ορίζει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο 

Χατζόγλου Ιωάννη.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  346/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  22.11.2019 

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, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,   Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόμενα μέλη 
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