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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  86/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 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. 7.940/26-3-2015 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β) Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ) Ριζαρίου κ. Κων/νος ∆ηµητριάδης 

δ) Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας, αν και κλήθηκε νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και 

κλήθηκε νόµιµα και αναπληρώθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. 

Χρήστο Πέτκο. 

 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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26-3-2015 εισήγηση του Τµήµατος 

αδειοδοτήσεων της  ∆/νσης Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής: 
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1. Νομικό πλαίσιο 

       Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ανατίθενται νέες αρμοδιότητες στους 

Δήμου, στο δε στοιχείο αρ.  32, ορίζεται ότι 

«6. Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες 

αρμοδιότητες:  …26.. 27 … 28 .. 32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, 
τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης 
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς 
αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η 
οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω 
αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 

            Ακόμη, στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4264/14, που θεσπίζει το πλαίσιο λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών και αδειοδότησης των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε 

αυτές, ορίζεται ότι, 

 

   «2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: 
(α) ….(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον 
παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, 
εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για 

δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη 
μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε 
αυτόν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4264/14,  με τίτλο «Άδεια επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών» και στις παρ. 2, 6 και ιδίως 7 ορίζεται ότι, 

             «1.  …  2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, 
χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ 

αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις 
ακόλουθες κατηγορίες:….  3. …. 4. …5. … 6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και 
ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. «Για το σκοπό 
αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει» προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε 

την άδεια:  α) Φορολογική ενημερότητα.  β) Ασφαλιστική ενημερότητα.  γ) Υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.  Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της 
άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση 
παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.  7. Για τη 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, 
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία 
έτη, 
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δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, 
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β 1́199) 

υπουργική απόφαση, 
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει 
υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, 

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην προκήρυξη. 

            Ακόμη στο άρθρο 39 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι,  

2. Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις «31 
Δεκεμβρίου 2014» και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής 

και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές 
αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα 
χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 

14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται 
στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις «2 Μαρτίου 2015» . Σε 
κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν 

την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για 
πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα 
καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημο-
σιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις 

Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την 
ενημέρωση των μελών τους…». 

 
2. Ερμηνεία. 

 
     Από του διάταξη του άρθρου 39 του Ν. 4264/14, παρ. 2 εδ 1ο, προκύπτει ότι οι 
επαγγελματικές άδειες έχουν ήδη λήξει την 31-12-2014. Κατά συνέπεια, η «ανανέωσή» 
τους, δεν συνιστά απλή επιβεβαίωση της τυχόν πλήρωσης των όρων ισχύος αυτών, η 

δε ανανέωσή τους ισοδυναμεί με την εκ νέου χορήγησή τους. Ως εκ τούτου αρμοδίως 
επιλαμβάνεται το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον οι αιτούντες έχουν κατά το χρόνο 
της αίτησης τη κατοικία τους στο Δήμο Έδεσσας και αυτό αποδεικνύεται 
προσηκόντως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου. 

 
            Περεταίρω, οι προϋποθέσεις για την ανανέωση, είναι αυτές που προβλέπει το 
άρθρο 14 του Ν. 4264/14 και ιδίως στη παρ. 7, όπου ρητώς παραπέμπει το συναφές 
άρθρο 39 του ιδίου νόμου και συνίστανται στη κατάθεση των παρακάτω 

δικαιολογητικών : 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας., 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά για τα τελευταία τρία έτη, 
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δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS, 
ε) πιστοποιητικό υγείας,  
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει 

υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, 
 
         Η απαίτηση προσκόμισης δικαιολογητικού για την απόδειξη «της ιδιότητας του 

δικαιούχου», κατ αρχήν δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής και οπωσδήποτε όχι  για τις 
εξεταζόμενες από την υπηρεσία μας περιπτώσεις, καθώς πρόκειται για χορήγηση 
αδειών που έγινε από τη πρώην Ν.Α. Πέλλας, με την ιδιότητα π.χ. του ανέργου, ιδιότητα 
που εκ των πραγμάτων, δε μπορεί να ισχύει τώρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ή ιδιότητα 

αυτή της αρχικής χορήγησης δε προκύπτει από το αρχικό φάκελο που παραλήφθηκε 
από τη Π.Ε.. 

      Ως προς το πιστοποιητικό Υγείας,  αυτό, σύμφωνα με την αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 

35797/2012 (Β 1́199) υπουργικηF  αποF φαση,  αφορά αυτούς τους επαγγελματίες,  οι 
οποίοι πωλούν τρόφιμα ή ποτά 
 

       Τέλος, η προσκόμιση των εγγράφων της φορολογικής διοίκησης (Ε1, Ε3, 
εκκαθαριστικά), άπτεται του ελέγχου της ενδεχόμενης άσκησης άλλου επαγγέλματος, 
τέτοιου που η άσκηση του επαγγέλματος του πωλητή λαϊκών αγορών, να έχει 
δευτερεύοντα οικονομικό ρόλο και έτσι να αναιρείται ο βιοποριστικός χαρακτήρας της 

δραστηριότητάς του, όπως απαιτεί ο νόμος. 
 

3. Ιστορικό -Περιστατικά. 
       Με την αρ. 153/2014 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, προσκάλεσε 

τους επαγγελματίες πωλητές κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και καθόρισε τους 
χρόνους προσέλευση και κατάθεσης των αναγκαίων βάσει των ως άνω διατάξεων 
δικαιολογητικών. Μετά από δύο παρατάσεις στο χρόνο επεξεργασίας των σχετικών 
φακέλων, ως τελευταία ημέρα αξιολόγησης αυτών τέθηκε η 2η Μαρτίου του 2015. 

 
       Στη συνέχεια, η υπηρεσία μας, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και παραθέτει 

τους σχετικούς «φακέλους», σε τρεις κατηγορίες : 
 
Α) Πλήρεις φάκελοι  
Β) Φάκελοι, με ελλιπή δικαιολογητικά, που άπτονται των οφειλών τους σε Δημόσιο,    

     Ασφαλιστικά Ταμεία ή τον Δήμο Έδεσσας. 
Γ) Φάκελοι με άλλες ελλείψεις 

 
   Ήδη, με τους Ν. 4320/15 και 4321/15, εισήχθηκαν ρυθμίσεις για οφειλέτες του 
Δημοσίου, των Δήμων και των Ασφαλιστικών Ταμείων, με τις οποίες παρέχεται η 
δυνατότητα ευνοϊκής εξόφλησης ή ρύθμισης των παραπάνω οφειλών. Οι ρυθμίσεις 
δίνουν ένα χρονικό περιθώριο που εκπνέει κατά περίπτωση, περί τα τέλη Απριλίου και 

τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους.  
 
 

4. Εισήγηση. 
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     Επειδή, με την ενεργοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων, γίνεται προσπάθεια να 
καταστεί δυνατή η πλήρωση των ελλειπόντων προϋποθέσεων, που άπτονται των 
οφειλών αυτών. Άλλωστε, με τις ρυθμίσεις αυτές, ο νομοθέτης θέλησε να καταστήσει 
εφικτή την εξόφληση ή ρύθμιση των εκκρεμοτήτων όλων των οφειλετών εξ αιτίας 

«…της πραγματικής αδυναμίας των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο 
σύνολο των υποχρεώσεών τους και της συσσώρευσης ανείσπρακτων βεβαιωμένων 
οφειλών…» (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4321/14, σελ. 1), 
      Επειδή οι κάθε μορφής οφειλές, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορούν να 

αποτελέσουν την αιτία για την επέλευση ιδιαίτερα δυσμενών και μη αναστρέψιμων 
συνεπειών, τόσο για τους οφειλέτες, ήτοι τη μη ανανέωση των αδειών μεγάλου αριθμού 
επαγγελματιών πωλητών και τη βίαιη παύση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,  όσο και για το κράτος και τα Ν.Π.Δ.Δ. με το να καταστήσουν τις 

οφειλές αυτών ανείσπρακτες. 
 
      Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, έχουμε την άποψη ότι θα 
πρέπει οι αιτούντες την ανανέωση που έχουν εκκρεμείς οφειλές, να τύχουν της 

μεταχείρισης που επιφυλάσσει ο νομοθέτης σε όλους τους οφειλέτες. 
 
                           Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε, 
 

          Την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών των αιτούντων του πίνακα (Α) του 
παραρτήματος. 
   
          Την αναβολή της συζήτησης, για όσους ελλείπουν έγγραφα που άπτονται οφειλών 
σε Δημόσιο, Δήμους και Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη των µελών 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αριθµ. πρωτ. 7282/17-3-2015 αίτηµα του Σωµατείου 

πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Πέλλας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Ζητάµε την 

αναβολή συζήτησης, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, της ανανέωσης των 

επαγγελµατικών αδειών λαϊκών αγορών για έξι µήνες (όπως γίνετε και σε άλλους 

δήµους στην επικράτεια) σε αναµονή νοµοθετικής ρύθµισης για παράταση 

ανανέωσής τους, για να µπορέσουµε να ενταχθούµε στην ευνοϊκή ρύθµιση για 

ληξιπρόθεσµες οφειλές, ώστε να πάρουµε φορολογική, ασφαλιστική και δηµοτική 

ενηµερότητα για να µπορέσουµε να ανανεώσουµε τις άδειές µας και να συνεχίσουµε 

να εργαζόµαστε. Ευχαριστούµε για την κατανόηση».     

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, αφού ζήτησε και έλαβε το 

λόγο, ανέφερε τα εξής: Η πρότασή µου είναι όποτε δηµιουργούνται πλήρη φάκελοι να 

τους φέρνετε να τους εγκρίνουµε, να µην περιµένουµε 6 µήνες. 
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Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: Η 6µηνη παράταση δεν 

αναιρεί αυτό που λέτε, όταν είναι έτοιµη η υπηρεσία µπορεί να φέρνει τους φακέλους 

για έγκριση.   

  Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά και πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση όσον αφορά τους 

φακέλους µε ελλιπή δικαιολογητικά, για έξι µήνες.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 14 & 39 του Ν.4264/14, 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 

3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

A. Εγκρίνει τις ανανεώσεις επαγγελµατικών αδειών για τα παρακάτω πρόσωπα, 

ως εξής: 

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2 ΓΕΡΓΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

3 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4 ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

6 ΚΑ∆ΡΕΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

7 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  8 ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  9 ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10 ΜΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

11 ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13 ΝΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14 ΞΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

18 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

19 ΣΕΡΠΕΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

20 ΣΙΩΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

21 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 

23 ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24 ΤΟ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Β. Αναβάλλει τη συζήτηση, όσον αφορά τους φακέλους µε ελλιπή 

δικαιολογητικά που άπτονται των οφειλών του σε ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικά Ταµεία ή τον 

∆ήµο Έδεσσας και τους φακέλους µε άλλες ελλείψεις, για έξι µήνες.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  86/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14/4/2015 

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, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - ∆/νση Προγραµµατισµού κ. Ε. Βιληγέννη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενη ∆/νσης Προγραµµατισµού κα Ε. Ουρούµη 
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