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12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΜΑΛΙΑ ΔΙΖΑ»
Σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2574/24.2.2020 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».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα
τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

10

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

2

Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος)

11

Πέτκου Αναστάσιος

3

Γιώγας Δημήτριος

12

Ρυσάφης Αντώνιος

4

Δελής Αθανάσιος

13

Σαμλίδης Μιχαήλ

5

Θωμάς Ευάγγελος

14

Ταμβίσκου Ευτυχία

1

ΑΔΑ: ΩΦΡΛΩΡΠ-ΞΝΦ

6

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

15

Τζιάκος Δημήτριος

7

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

16

Τσεπκεντζής Ιωάννης

8

Κίτσου Ελένη

17

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

9

Μουστάκας Γεώργιος

18

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

6

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Θεοδώρου Έλλη

7

Μούκας Σωτήριος

3

Καραμάνη Δήμητρα

8

Μουράτογλου Ιωάννης

4

Καραπατσούδη Ελένη

9

Πασχάλης Αλέξανδρος

5

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Μούκας Σωτήριος,
Πασχάλης

Αλέξανδρος,

Καραμάνη

Δήμητρα

και

Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του
ιδίου θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευτυχία Ταμβίσκου και Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Έδεσσας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την
κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης
β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η 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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 2615/24.2.2020 εισήγηση του
Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
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«Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού της Αστικής Εταιρείας
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και
Αμαλία Δίζα» θα πρέπει να ορισθούν εκπρόσωποι του Δήμου στην Γενική
Συνέλευση και το Διοικητικό
Συμβούλιο της παραπάνω Αστικής Εταιρίας
(Γηροκομείο Έδεσσας).
Συγκεκριμένα στα παραπάνω άρθρα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Άρθρο 9 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας.
Συγκροτείται από εκπροσώπους των εταίρων, ανάλογα με τα εταιρικά μερίδια τους,
ήτοι από 5 εκπροσώπους του Δήμου Έδεσσας, από τους οποίους ο ένας (1) είναι
υποχρεωτικά ο Δήμαρχος, και από δύο (2) εκπροσώπους των υπόλοιπων εταίρων. Σε
περίπτωση συμμετοχής νέων εταίρων, ο καθένας θα εκπροσωπείται με έναν
εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των μελών ορίζονται με απόφαση των φορέων αυτών για
όσο χρονικό διάστημα καθορίζονται αυτοί.
Άρθρο 10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος αυτού
είναι πάντα ο εκάστοτε Δήμαρχος Έδεσσας ή οριζόμενος από αυτόν, τα δε λοιπά
αξιώματα κατανέμονται μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τον Δήμαρχο Έδεσσας, συμμετέχουν δύο
εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας, δύο εκπρόσωποι του σωματείου με την επωνυμία
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ («ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»)", η Αμαλία χήρα
Ευαγγέλου Δίζα ή ο απ’ αυτήν οριζόμενος αντιπρόσωπός της, ο Προκόπιος Δίζας του
Κωνσταντίνου, ιατρός, ή ο απ’ αυτόν οριζόμενος αντιπρόσωπός του, ένας εκπρόσωπος
της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης και ένας εκπρόσωπος της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Πέλλας. Η σύνθεση αυτή εναρμονίζεται με την από 20-11-1997
«Σύμβαση σχετικά με την ανέγερση Γηροκομείου στην πόλη της Έδεσσας» μεταξύ του
Δήμου Έδεσσας και των Ευαγγέλου και Αμαλίας Δίζα, η οποία σύμβαση κατατέθηκε
στην συμβολαιογράφο Έδεσσας Αναστασία Γιοβάνογλου που συνέταξε προς τούτο την
υπ’ αριθμ. 2.328/1997 πράξη κατάθεσης αυτής.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας, του Σωματείου, της Ιεράς Μητρόπολης και
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας ορίζονται με απόφαση των φορέων αυτών
και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί καθορίζουν.»
Λόγω εγκατάστασης νέας δημοτικής αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μετά
τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, πρέπει
να ορισθούν νέοι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ανωτέρω Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.
Επομένως, θα πρέπει να ορισθούν τέσσερις (4) εκπρόσωποι του Δήμου οι
οποίοι μαζί με το Δήμαρχο που ορίζεται υποχρεωτικά από το καταστατικό
αποτελούν τους πέντε (5) εκπροσώπους του Δήμου στη Γενική Συνέλευση, καθώς
και δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι μαζί με το
Δήμαρχο, αποτελούν τους εκπροσώπους στο Δ/κό Συμβούλιο.
Έχοντας υπόψη
α) την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 177 του N. 4635/19 σύμφωνα με την οποία «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

3

ΑΔΑ: ΩΦΡΛΩΡΠ-ΞΝΦ

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 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»
β) την παρ. 9 του άρθρου 229 του Ν. 4635/19 σύμφωνα με την οποία: «Οι
διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του
άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων
του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων
και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου
Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.»
γ) την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19 σύμφωνα με την οποία: «Οι
διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των
άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και για τη
συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά
συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και
σωματείων. Η διάταξη του προ- ηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και ως προς τα μέλη
της διοίκησης του ΕΣΔΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010.»
δ) την εγκύκλιο 102/63900/13.9.19 του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα
με την οποία: «Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως
άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις
νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο,
εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση
του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).Για την πλήρωση της
ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά
και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει
περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων,
δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν
προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη
ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών
προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης».
Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των
3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει
άθροισμα δύο (2).»
Εισηγούμαι - Προτείνω
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Α) Τον ορισμό τεσσάρων (4) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, του Δήμου
για τη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα».
Β) Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου για το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα»».
Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2880/28.2.2020 έγγραφό
του, το οποίο έχει ως εξής:

«Σχετ: η με αρ. πρωτ. 2615/24.2.20 εισήγηση Δημάρχου
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και όσον αφορά το 12ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης της 5ης Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλώ να ορίσετε:
Α) εκπροσώπους του Δήμου Έδεσσας για τη Γενική Συνέλευση της Αστικής
Εταιρείας Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα» α) την κα Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Δημοτική
Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κα Νατάσα Ιατρίδου-Βλαδίκα, Δημοτική
Σύμβουλο β) τον κ. Γιώγα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ.
Φίλιππο Γκιούρο, Πρόεδρο Δ.Σ. γ)τον κ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, Δημοτικό
Σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ. Αλέξανδρο Πασχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο και
ζητώ από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να προτείνουν έναν εκπρόσωπο με τον
αναπληρωτή του.
Β) εκπροσώπους του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και
Αμαλία Δίζα»
την κα Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο με
αναπληρώτριά της την κα Νατάσα Ιατρίδου-Βλαδίκα και β) τον κ. Λαμπρόπουλο
Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον κ. Γιώγα Δημήτριο,
Δημοτικό Σύμβουλο».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο
Ρυσάφη, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη και Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις και
να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, 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 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρίας με
την επωνυμία «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
– Ευάγγελος & Αμαλία Δίζα» τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαρία Βλάχου – Κατσάρα με
αναπληρώτρια την Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Δημήτριο Γιώγα με αναπληρωτή τον
Φίλιππο Γκιούρο, Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Πασχάλη
και Δήμητρα Καραμάνη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μουστάκα.
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Β. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής
Εταιρίας με την επωνυμία «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα – Ευάγγελος & Αμαλία Δίζα» τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαρία Κατσάρα –
Βλάχου και Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο ως τακτικά μέλη και τους Δημοτικούς
Συμβούλους Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα και Δημήτριο Γιώγα ως αναπληρωματικά μέλη
αντίστοιχα.
Οι παραπάνω οριζόμενοι με τη συμμετοχή καταστατικά του Δημάρχου Έδεσσας
και στα δύο όργανα, αποτελούν την εκπροσώπηση του Δήμου Έδεσσας, έως τη λήξη της
θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου (31/12/2023) και τον ορισμό νέων εκπροσώπων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, μειοψηφεί με την παραπάνω
απόφαση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ελένη Κίτσου, Δημήτριος Τζιάκος
και Χαράλαμπος Τσιτσάγας δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της
παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 42/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,
Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,
Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα .3.2020

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Δημάρχου
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊσταμένους Δ/νσεων

-

Αντιδημάρχους
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