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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  86/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

13. ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.) 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 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 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 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 της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 11.4.2016 εισήγηση του Τµήµατος 

εσόδων & περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 

             «Η   ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε )  µε  την 

από 11-4-2016 αίτησή της (αριθµ. πρωτ.7350/11-4-2016)  ζητά  να της παραχωρηθούν 

κατά χρήση οι χώροι στην περιοχή  Μύλων, για την ανάδειξη, προστασία και 

αξιοποίηση της παραπάνω  περιοχής.  
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           Σας γνωρίζω ότι  σύµφωνα µε την παρ. 2 του  άρθρου 185 του Ν.3463/2006  

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν  η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα 

που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή 

προάγει τα τοπικά συµφέροντα . 

           Λόγω του ότι  η παραπάνω δηµοτική επιχείρηση έχει όλες τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η νοµοθεσία, ο ∆ήµος  έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει την παραπάνω 

αναφερόµενη περιοχή στην επιχείρηση». 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:   

«Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, µε απόφαση του δηµοτικού  

συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η  χρήση δηµοτικών ακινήτων στο 

∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,  για την αντιµετώπιση έκτακτης και 

επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια  απόφαση, εφόσον οι 

λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 

Οµοίως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  

δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και 

µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συµφέροντα. 

Μάλιστα σε ότι αφορά στις κοινωφελείς επιχειρήσεις στην παρ. 5, άρθρο 259, 

Ν. 3463/2006 αναφέρεται ρητά ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του 

είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την κοινωφελή του επιχείρηση, 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση 

εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για ορισµένο χρόνο περαιτέρω 

παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν 

τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και εφόσον η τελευταία 

αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους. 

Η περιοχή των Μύλων αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του πολιτισµικού 

αποθέµατος της Έδεσσας, τόσο σε επίπεδο κτιρίων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

όσο και από την άποψη των παραγωγικών χώρων του παρελθόντος, που δείχνουν 

την παραγωγική ιστορία του τόπου σε σχέση µε το νερό. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας έχει διαχρονικά επενδύσει στην αποκατάσταση κτιρίων και 

εξοπλισµού και σήµερα οι χώροι βρίσκονται σε διάφορες φάσεις λειτουργίας µε 

διασπορά δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, µε την οποία ο χώρος δεν αντιµετωπίζεται 

ενιαία και ως εκ τούτου η αποτελεσµατικότητα της χρήσης του στην κατεύθυνση της 

πολιτιστικής-περιβαλλοντικής τουριστικής αξιοποίησης είναι ελλιπής. Οι Μύλοι της 
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Έδεσσας µπορούν να λειτουργήσουν ως επισκέψιµοι χώροι µε έµφαση στη γνώση, 

την εκπαίδευση, τη µάθηση µέσα από τη βιωµατική συµµετοχή. Μέσα από αυτήν οι 

επισκέπτες, αλλά και οι άνθρωποι της πόλης και της περιοχής θα γνωρίσουν και θα 

κατανοήσουν τη βαθιά και πολύτιµη σχέση που έχουν µε ένα από τα πολυτιµότερα 

αγαθά για την ανθρώπινη ζωή: το καθαρό νερό. 

Στη ∆ΗΚΕ∆Ε έχουν ήδη παραχωρηθεί, µε την συστατική της πράξη, οι 

παρακάτω χώροι στην περιοχή των Μύλων: 

1. Το κτήριο «Μπατάνι», που στεγάζει το Κ∆ΑΠ Έδεσσας. 

2. Το κτήριο «Μύλοι Γιαννάκη» που στεγάζει το Ενυδρείο - Ερπετάριο.  

3. Ο χώρος του υπαίθριου Θερινού Κινηµατογράφου µε το αναψυκτήριο.  

Επίσης, έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) το βυρσοδεψείο Καρανικόλα ως χώρο γραφείων και το µύλο 

Σαλαµπάση ως χώρο δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Τέλος, στην περιοχή των Μύλων υπάρχει µία σειρά καταστηµάτων, κάποια εκ 

των οποίων έχουν παραχωρηθεί προς χρήση σε πολιτιστικούς συλλόγους και στο 

ΚΠΕ. 

Η πρόταση αφορά στην παραχώρηση της περιοχής των Μύλων στη ∆ΗΚΕ∆Ε 

για την ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 

µέσα από τη λειτουργία των Μύλων ως επισκέψιµων χώρων. Συγκεκριµένα προτείνεται 

να παραχωρηθεί όλη η περιοχή των Μύλων, εκτός των δύο παραχωρηµένων Μύλων 

στο ΚΠΕ, του παλιού βυρσοδεψείου Καρανικόλα και του αλευρόµυλου Σαλαµπάση 

(εκτός του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο εξοπλισµός για την παραγωγική διαδικασία 

και του εξωτερικού χώρου της µεγάλης ρόδας, που παραχωρούνται στη ∆ΗΚΕ∆Ε).  

Επίσης, προτείνεται να παραχωρηθούν τα καταστήµατα, που δεν έχουν ήδη 

παραχωρηθεί στο ΚΠΕ και σε συλλόγους, καθώς και οι χώροι υγιεινής (WC). Βεβαίως, 

η ∆ΗΚΕ∆Ε πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 

των φορέων (ΚΠΕ και Συλλόγων) στα παραχωρηµένα ακίνητα και η απρόσκοπτη 

άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2, του 

άρθρου 185, του Ν. 3463/06, καθώς στο καταστατικό της ∆ΗΚΕ∆Ε προβλέπονται µε 

βάση το ισχύον καταστατικό, µεταξύ άλλων και οι εξής δράσεις οι οποίες συνδέονται 

άµεσα µε το αίτηµα παραχώρησης των Μύλων: 

…… 

Α.2 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και συγκεκριµένα: 
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Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, 

η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 

παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη λειτουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, 

µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρου, φιλαρµονικών και σχολών 

διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ. καθώς και η 

µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων. 

− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 

παραχωρούνται στο ∆ήµο Έδεσσας. 

− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών 

σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς. 

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού εφόσον δεν έχει εµπορικό 

χαρακτήρα. 

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα: 

− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 

φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

…… 

Α.5 Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής &  

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού, εθελοντικών οργανώσεων και 

οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την 

υποβοήθηση του έργου του ∆ήµου Έδεσσας.  

Επιπρόσθετα οι Μύλοι αποτελούν ιδιοκτησία του ∆ήµου Έδεσσας, οπότε έχει τη 

δυνατότητα παραχώρησής τους. Συγκεκριµένα, η περιοχή των µύλων περιήλθε στην 

ιδιοκτησία του ∆ήµου Έδεσσας µε τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  

Με την 206/14-11-1989 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας 

αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των Μύλων από τους προηγούµενους 

ιδιοκτήτες τους. Η απόφαση αυτή, µε τίτλο "Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών 

περιοχής µύλων Έδεσσας", δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 745/20-12-1989, τεύχος τέταρτο, ενώ 

επικυρώθηκε µε την 1060/7-2-1990 Απόφαση Νοµάρχη Πέλλας. 

Η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ολοκληρώθηκε το 1993, µε την 

ειδοποίηση του ∆ήµου Έδεσσας ότι κατατέθηκε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

ΑΔΑ: 7ΓΧΒΩΡΠ-202



 6 

∆ανείων υπέρ των δικαιούχων η αποζηµίωση που καθορίστηκε µε την 74/1992 

απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. Η ειδοποίηση δηµοσιεύτηκε το 

ΦΕΚ µε αρ. φύλλου 314/2-4-1993, τεύχος τέταρτο. 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆ΗΚΕ∆Ε), είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναπτύσσει µη 

κερδοσκοπική δραστηριότητα εκ του σκοπού της όπως ορίζεται στη συστατική της 

πράξη. 

Η ∆ΗΚΕ∆Ε έχει όλα τα εχέγγυα για την άριστη λειτουργία του χώρου, τόσο από 

θεσµικής απόψεως, αφού διαθέτει στο καταστατικό της όλους τους σκοπούς που 

απαιτούνται για τη λειτουργία των Μύλων ως επισκέψιµων χώρων, όσο και από 

λειτουργικής αφού διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό και µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

µοναδικό τουριστικό προϊόν, που θα µπορεί να ανταποκριθεί και στον πιο απαιτητικό 

επισκέπτη, αλλά και να συµβάλει στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. 

Με τον τρόπο αυτό θα φροντίζει για τα εξής: 

• συντήρηση και καθαριότητα του χώρου, 

• δηµιουργία νέων υποδοµών βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών 

στους επισκέπτες, 

• φύλαξη και προστασία του χώρου,  

• δηµιουργία τουριστικού προϊόντος, µέσω του οποίου θα προβάλλονται και 

θα αναδεικνύονται τα µοναδικά πολιτισµικά και περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά, όπως επίσης και η παραγωγική ιστορία της Έδεσσας». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος πρόσθεσε τα εξής: 

Το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας, στα όρια του οποίου βρίσκεται η παραπάνω 

περιοχή, µε την αριθµ. 18/2016 οµόφωνη απόφασή της, γνωµοδότησε θετικά για την 

παραχώρησή της στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ευτυχία 

Ταµβίσκου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Ιωάννη Σόντρα, Ιωάννη Μουράτογλου,  

Μιχαήλ Φουνταλή και Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. 

∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του 

• το άρθρο 185 του ν. 3463/06  
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• την αριθ. 21/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΚΕ∆Ε, µε την οποία 

ζητείται από το ∆ήµο η δωρεάν παραχώρηση της περιοχής των Μύλων 

• την αριθµ. 49/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση νέας 

κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1093/τ.Β΄/2.6.2011 

• την αριθµ. 18/2016 απόφαση του συµβουλίου της ∆.Κ. Έδεσσας 

• τη µελέτη που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό από την Οικονοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου Έδεσσας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της περιοχής των Μύλων στη ∆ηµοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆ΗΚΕ∆Ε). Συγκεκριµένα παραχωρείται 

όλη η περιοχή των Μύλων, εκτός των ήδη παραχωρηθέντων ακινήτων στο ΚΠΕ, 

δηλαδή του παλαιού βυρσοδεψείου Καρανικόλα και του αλευρόµυλου 

Σαλαµπάση (εκτός του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο εξοπλισµός για την 

παραγωγική διαδικασία και του εξωτερικού χώρου της µεγάλης ρόδας). Επίσης, 

παραχωρούνται τα καταστήµατα, που δεν έχουν παραχωρηθεί στο ΚΠΕ ή σε 

συλλόγους, καθώς και οι χώροι υγιεινής (WC). Ο προς παραχώρηση χώρος 

παρουσιάζεται στο σκαρίφηµα της ενότητας 4.1. της µελέτης µε τίτλο 

"Οικονοµοτεχνική Μελέτη Σκοπιµότητας για την Παραχώρηση των Μύλων στη 

∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας", που αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας. 

2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, µέσα από τη λειτουργία των Μύλων ως 

επισκέψιµων χώρων.  

3. Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου.  

 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής ψηφίζει την παραπάνω 

απόφαση µε την προϋπόθεση ότι θα εκµεταλλευτεί η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. την αναφερόµενη 

περιοχή και οι δηµότες δεν θα πληρώνουν εισιτήριο.  

  Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας και Ελισάβετ Φράγκου – 

Κυανίδου µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  86/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  26.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, 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 

- Τµήµα εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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