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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 :  88/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 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 15o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 7.4.2016 εισήγηση του Τµήµατος 

εσόδων & περιουσίας προς την Ε.Π.Ζ., η οποία έχει ως εξής: 

«Λόγω του ότι στις 31-12-2015  έληξε η ισχύς της υπ΄αριθµ. 222/2012 
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία έχουν κατά  πρώτον εγκριθεί 
οι χώροι υπαίθριας διαφήµισης εντός των ορίων της ∆.Κ. Έδεσσας  και κατά 
δεύτερον ο τύπος διαφηµιστικού πλαισίου.  
       Έχοντας υπόψη  
1.  Τις διατάξεις του   Ν. 2696/23-3-99 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄.) 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2946/8-10-2001 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄. ) 
3. Την ΚΥΑ υπ΄αριθµ. 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2-12-2003 τ. Β΄)  
       Η υπηρεσία προτείνει νέες θέσεις για την υπαίθρια διαφήµιση λόγω του ότι σε 
κάποιες περιοχές του ∆ήµου  γίνονται έργα ανάπλασης χώρου,  οπότε δεν είναι 
δυνατόν να τοποθετηθούν ειδικά διαφηµιστικά πλαίσια, για αυτό προτείνουµε τις 
παρακάτω θέσεις.  
1.  Επί της οδού Φλωρίνης – αριστερά µετά την διασταύρωση  Νικοµηδείας, 

Ο.Τ.285. 
2.  Επί της οδού Φλωρίνης - δεξιά από την πλευρά που βρίσκεται το κτήριο του 

ΙΚΑ  εκατέρωθεν από την στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 181.  
3.  Επί της οδού  Εγνατίας – αριστερά δίπλα στο περίπτερο  ανάµεσα στην  

κολώνα   της ∆ΕΗ και τα κάγκελα, πριν το Λύκειο, Ο.Τ. 258. 
4.  Επί της οδού Φιλίππου - µπροστά από το 7ο ∆ηµ. Σχολείο µετά το παγκάκι, 
Ο.Τ. 151 Α. 
5.  Επί της οδού Αρχ. Νικοδήµου –στην συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας - Αρχ. 
Νικοδήµου πριν από τους κάδους, Ο.Τ.156. 
6.  Επί της οδού ∆ηµοκρατίας – µπροστά από την Εθνική Τράπεζα δίπλα στο 
ψαράδικο, Ο.Τ. 156. 
7.  Επί της οδού Καραολή –στο πάρκινγκ των Καταρρακτών δίπλα από το δένδρο, 

Ο.Τ. 67Α. 
8.  Επί της οδού Φιλελλήνων –µετά την είσοδο του γηπέδου από την πλευρά του 

Ι.Ν.Αγ.Σκέπης, (Εθνικό Γυµναστήριο ). 
9. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - στα κάγκελα του γηπέδου ( Εθνικό Γυµναστήριο ). 
10. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - πριν από την γέφυρα του ξεροπόταµου (απέναντι 
από το Ο.Τ. 56 ).  
11. Επί της οδού 25ης Μαρτίου – τέρµα στην στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 382. 
12. Επί της οδού Αναλήψεως στο τοιχίο των Νεκροταφείων ,Ο.Τ. 348. 
13. Επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση- δίπλα από  την είσοδο του πάρκινγκ του 
παζαριού (στο τέρµα της οδού ανώνυµος 15 ). 
14. Επί της οδού Αθ. Στόγιου - στο ύψος του πάρκινγκ του ∆ήµου, Ο.Τ. 181, 
       Ως επίσης και ο επιτρεπόµενος τύπος του διαφηµιστικού πλαισίου να έχει 
σχήµα  ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε µέγιστο ύψος 1,85 m και µέγιστο πλάτος 
1,30 µ και πάχος 0,10 µ  και να είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της 
∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου σας επισυνάπτω την σχετική 
µελέτη. 
       Επίσης σας επισυνάπτω και την γνωµάτευση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής 
Περ/κής Ενότητας Πέλλας»   

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 5.2.2016 τεχνική 

περιγραφή των διαφηµιστικών πινακίδων, η οποία έχει ως εξής: 

«Στην πόλη της Έδεσσας και σε διάφορα επιλεγµένα & εγκεκριµένα  σηµεία, θα 

τοποθετηθούν διαφηµιστικές πινακίδες ξύλινες, συνολικών διαστάσεων µε  ύψος 1,85 

µ., πλάτος 1,30 µ. και πάχος 0,10 µ. όπως φαίνεται στα σχέδια που συνοδεύουν την 

παρούσα. 

 Η  κάθε πινακίδα θα κατασκευαστεί όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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• Πλαίσιο από σκληρή ξυλεία προέλευσης Αφρικής – ξυλεία  «ΣΙΠΟ», που 

αποτελείται από δύο (2) ορθοστάτες ύψους 1,85µ. και διατοµής 0,10Χ0,10 µ., 

και δύο (2) οριζόντια τµήµατα µήκους 1,10µ. και διατοµής 0,10Χ0,10 µ. Το 

κατώτερο οριζόντιο ξύλο του πλαισίου θα απέχει 30 εκ. από το επίπεδο 

στήριξης της κατασκευής (πλακόστρωτο, χώµα κλπ). Το πλαίσιο αυτό θα φέρει 

λαξευµένες εσοχές, στο µέσον του πλάτους και κατά µήκος κάθε ξύλου 

πλαισίου, µε βάθος 1,5-2,00 εκ. για την υποδοχή της επιφάνειας επικόλλησης 

διαφήµισης. Τα σόκορα του κάθε ξύλου του πλαισίου  θα  πλαναριστεί  

ελαφρά, για την δηµιουργία «φάλτσου» πλάτους 0,5 εκ. 

• Ωφέλιµη επιφάνεια επικόλλησης διαφήµισης από φύλλο κόντρα πλακάζ τύπου 

«µπακιράϊ», ειδικό για εξωτερικούς χώρους, καθαρής διάστασης όψης,  ύψους 

1,35µ., πλάτους 1,10µ.& πάχους 18 χιλ.  Το φύλλο αυτό θα τοποθετηθεί 

«περαστά» στο µέσον του πλάτους ξύλινου πλαισίου από Αφρικάνικη ξυλεία  

(σε βάθος 1,5-2 εκ.) και θα κολληθεί µε ισχυρή ειδική  

• Η κατασκευή της πινακίδας θα είναι διπλής όψης (∆ύο όµοιες όψεις). 

• Στις δύο  όψεις του άνω ξύλου του πλαισίου της πινακίδας και στο κέντρο του, 

θα λαξευθεί µε κεφαλαία γράµµατα ο τίτλος  «∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ» µε 

γραµµατοσειρά επιλογής της Υπηρεσίας (Arial ή Tahoma). 

• Στις δύο όψεις και στις τέσσερις γωνίες του πλαισίου της ωφέλιµης επιφάνειας 

της πινακίδας (δηλ. 1,30Χ1,55µ.) θα τοποθετηθούν, κυκλικά διακοσµητικά από 

ξυλεία «ΣΙΠΟ» διαµέτρου 7-8 εκ. και πάχους 1-1,2 εκ.  Η γίνει µε ισχυρή 

ξυλόκολλα και µε καρφιά χωρίς κεφαλή για περισσότερη σταθερότητα. 

• Σε όλες  επιφάνειες της ξύλινης κατασκευής θα  γίνει λείανση µε υαλόχαρτο και 

τέλος επεξεργασία µε κερί. 

• Η στήριξη των δύο κάθετων ορθοστατών θα γίνει  στις υποδοχές δύο 

µεταλλικών βάσεων που θα κατασκευαστούν ειδικά για τον σκοπό αυτό και  θα 

βιδωθούν στα πλάγια  µε µπουλόνια.  Οι βάσεις αυτές θα µπορούν να 

βιδωθούν µε µπουλόνια σε µεταλλική κατασκευή που θα τοποθετηθεί µε 

βύσµατα σε οποιοδήποτε  δάπεδο (µπετόν, πλακόστωτο) ή και στο χώµα.  

• Οι µεταλλικές βάσεις στήριξης θα βαφούν µε ειδικό χρώµα  « ανθρακί µεταλλικό 

σαγρέ» σε δυο στρώσεις.  

 

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των πινακίδων θα γίνουν µε τις 

οδηγίες και την επίβλεψη της ∆/νσης Τ.Υ. & Π.∆.Ε». 
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Επίσης, µε το αριθ. πρωτ. 32/16.3.2016 έγγραφο του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής  

Π.Ε. Πέλλας, µας διαβιβάστηκε απόσπασµα του 5ου Πρακτικού του µε τη 10η Πράξη, 

σύµφωνα µε την οποία το Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής γνωµοδότησε οµόφωνα θετικά 

για τις διαφηµιστικές πινακίδες µε την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους επί των 

πεζοδροµίων να µην εµποδίζει τη διέλευση των πεζών και οι πινακίδες να 

τοποθετούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας µε την αριθµ. 17/2016 οµόφωνη απόφασή του 

γνωµοδότησε θετικά για τον καθορισµό των ανωτέρω θέσεων καθώς και για το 

επιτρεπόµενο τύπο του διαφηµιστικού πλαισίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι σύµφωνα 

µε την τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 21/2016 οµόφωνη απόφαση, 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

      Α. Την  τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων στα εξής σηµεία της πόλης της 

Έδεσσας: 

1.  Επί της οδού Φλωρίνης – αριστερά µετά την διασταύρωση  Νικοµηδείας, 

Ο.Τ.285. 

2.  Επί της οδού Φλωρίνης - δεξιά από την πλευρά που βρίσκεται το κτήριο του 

ΙΚΑ  εκατέρωθεν από την στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 181.  

3.  Επί της οδού  Εγνατίας – αριστερά δίπλα στο περίπτερο  ανάµεσα στην  

κολώνα   της ∆ΕΗ και τα κάγκελα, πριν το Λύκειο, Ο.Τ. 258. 

4.  Επί της οδού Φιλίππου - µπροστά από το 7ο ∆ηµ. Σχολείο µετά το παγκάκι, 

Ο.Τ. 151 Α. 

5.  Επί της οδού Αρχ. Νικοδήµου –στην συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας - Αρχ. 

Νικοδήµου πριν από τους κάδους, Ο.Τ.156. 

6.  Επί της οδού ∆ηµοκρατίας – µπροστά από την Εθνική Τράπεζα δίπλα στο 

ψαράδικο, Ο.Τ. 156. 

7.  Επί της οδού Καραολή –στο πάρκινγκ των Καταρρακτών δίπλα από το 

δένδρο, Ο.Τ. 67Α. 

8.  Επί της οδού Φιλελλήνων –µετά την είσοδο του γηπέδου από την πλευρά του 

Ι.Ν.Αγ.Σκέπης, (Εθνικό Γυµναστήριο ). 

9. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - στα κάγκελα του γηπέδου (Εθνικό Γυµναστήριο). 

10. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - πριν από την γέφυρα του ξεροπόταµου 

(απέναντι από το Ο.Τ. 56 ).  
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11. Επί της οδού 25ης Μαρτίου – τέρµα στην στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 382. 

12. Επί της οδού Αναλήψεως στο τοιχίο των Νεκροταφείων ,Ο.Τ. 348. 

13. Επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση- δίπλα από  την είσοδο του πάρκινγκ του 

παζαριού (στο τέρµα της οδού ανώνυµος 15 ). 

14. Επί της οδού Αθ. Στόγιου - στο ύψος του πάρκινγκ του ∆ήµου, Ο.Τ. 181, 

       Β. Τον επιτρεπόµενο τύπο του διαφηµιστικού πλαισίου, ο οποίος θα πρέπει 

να έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε µέγιστο ύψος 1,85 m και µέγιστο 

πλάτος 1,30 µ και πάχος 0,10 µ,  και να είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της 

∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας.  

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

σχετικά. 

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

διατάξεις των άρθρων 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  

Α. Εγκρίνει τον καθορισµό χώρων υπαίθριας διαφήµισης εντός των ορίων της 

∆.Κ. Έδεσσας, ως ακολούθως: 

1. Επί της οδού Φλωρίνης – αριστερά µετά την διασταύρωση  Νικοµηδείας, Ο.Τ.285. 

2. Επί της οδού Φλωρίνης - δεξιά από την πλευρά που βρίσκεται το κτήριο του ΙΚΑ  

εκατέρωθεν από την στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 181.  

3. Επί της οδού  Εγνατίας – αριστερά δίπλα στο περίπτερο ανάµεσα στην κολώνα   της 

∆ΕΗ και τα κάγκελα, πριν το Λύκειο, Ο.Τ. 258. 

4. Επί της οδού Φιλίππου - µπροστά από το 7ο ∆ηµ. Σχολείο µετά το παγκάκι, Ο.Τ. 151 

Α. 

5. Επί της οδού Αρχ. Νικοδήµου – στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρατίας - Αρχ. 

Νικοδήµου πριν από τους κάδους, Ο.Τ.156. 

6. Επί της οδού ∆ηµοκρατίας – µπροστά από την Εθνική Τράπεζα δίπλα στο ψαράδικο, 

Ο.Τ. 156. 

7. Επί της οδού Καραολή – στο πάρκινγκ των Καταρρακτών δίπλα από το δένδρο, Ο.Τ. 

67Α. 

8. Επί της οδού Φιλελλήνων – µετά την είσοδο του γηπέδου από την πλευρά του 

Ι.Ν.Αγ.Σκέπης, (Εθνικό Γυµναστήριο ). 

9. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - στα κάγκελα του γηπέδου ( Εθνικό Γυµναστήριο). 
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10. Επί της οδού 25ης Μαρτίου - πριν από την γέφυρα του ξεροπόταµου (απέναντι από 

το Ο.Τ. 56 ).  

11. Επί της οδού 25ης Μαρτίου – τέρµα στην στάση του ΚΤΕΛ, Ο.Τ. 382. 

12. Επί της οδού Αναλήψεως στο τοιχίο των Νεκροταφείων ,Ο.Τ. 348. 

13. Επί της οδού ∆ηµ. Πετρίτση - δίπλα από  την είσοδο του πάρκινγκ του παζαριού 

(στο τέρµα της οδού ανώνυµος 15 ). 

14. Επί της οδού Αθ. Στόγιου - στο ύψος του πάρκινγκ του ∆ήµου, Ο.Τ. 181. 

Β. Ο επιτρεπόµενος τύπος διαφηµιστικού πλαισίου θα έχει σχήµα ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο µε µέγιστο ύψος 1,85 m και µέγιστο πλάτος 1,30 µ και πάχος 0,10 

µ,  και θα είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & 

Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  88/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  15.4.2016 

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 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

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

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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