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Θέμα : Εξέταση προσφυγής  των κ. Σκίνδρη Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου, και κ. 

Σίμογλου Αθανασίου κατά του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 1/2022 απόφασης 

της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου στις 9-01-

2022, σχετικά με την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Διδυμοτείχου. 

                                                                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

       Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64, 214, 280  του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 71  του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».  
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3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης».  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως ισχύει  

6. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονιστή  της Α.Δ.Μ.Θ. 

7. Την αριθμ. 933/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 

96605/29.12.2021) με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου». 

8. Το  αριθμ. 1/2022 πρακτικό Εκλογής προεδρείου της από 09/01/2022 ειδικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου, που εστάλη με το αριθμ. 

224 /12.01. 2022 έγγραφο του δήμου Διδυμοτείχου. 

9. Την από 13-1-2022 (ημερομηνία εισόδου στην Υπηρεσία μας) προσφυγή των δημοτικών 

συμβούλων κ. Γατίδη Αθανασίου, κ. Σίμογλου Αθανασίου και κ. Σκίνδρη Θεόδωρου κατά 

του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 1/2022 απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου. 

10. Το αριθμ. Πρωτ. 10246/13-01-2022 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν από το 

Δήμο Διδυμοτείχου  τα στοιχεία οι  απόψεις για την εξέταση της παραπάνω προσφυγής. 

11. Το  αριθμ. 283/14.01.2022 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου περί παροχής των 

ζητηθέντων στοιχείων. 

  

Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010, μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των 

Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του 

ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – 

Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Επειδή,  στις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 6 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Τα πρακτικά 

της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 

εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 

ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη 

διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου 

περιέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.».  
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Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε και η εκλογή διενεργήθηκε κατά τη 

συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2022, η δε προσφυγή περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 13- 

1-2022, είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και πρέπει να εξετασθεί 

περαιτέρω. 

Επειδή το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων είναι πρόδηλο, ως εκ της ιδιότητάς τους 

ως δημοτικών συμβούλων και δημοτών γενικότερα του Δήμου Διδυμοτείχου, παραδεκτά 

εξετάζεται η προσφυγή τους. 

Επειδή, τα πρακτικά της εκλογής εμπροθέσμως διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω 

διάταξη, στην Υπηρεσία μας για τον κατά νόμο έλεγχο και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου  

8642/12-01-2022. 

Επειδή οι προσφεύγοντες δημοτικοί σύμβουλοι, με την υπό κρίση προσφυγή τους, 

προσφεύγουν κατά της νομιμότητας της εκλογής των μελών για κάθε αξίωμα του 

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου και επικαλούνται ως λόγο 

ακυρότητας αυτής το ότι δεν τηρήθηκε η μυστική ψηφοφορία κατά παράβαση, όπως 

ισχυρίζονται, των διατάξεων του άρθρου 64  του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 933/29-

12-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι 

«3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονται 

κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 1, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με 

την ακόλουθη διαδικασία: 

 α) Πρώτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου 

και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του 

προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν 

κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν 

συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει 

ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 

υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση 

διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος. 

 β) Έπειτα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη της περίπτωσης 

β` της παραγράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως 

προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια 

διαδικασία. 
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 γ) Εν συνεχεία καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη της 

περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως 

προτεινόμενο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια 

διαδικασία. 

Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη. 

 Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα 

προερχόμενη από την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώματος, 

προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο 

για το αξίωμα για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, με την διαδικασία της περίπτωσης Α`. 

δ) Μετά την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να επικυρώσει με 

ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα. 

Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί 

διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην 

οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 

δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.». 

 

Επειδή, στην αριθμ. 933/Α.Π.: 96605/29.12.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Εκλογή 

μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» στην παρ. 5.3 Εκλογή, αναφέρεται  «Αφού 

διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για 

κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διενεργείται 

με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, ενώ δύνανται να 

θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης 

ποσόστωσης από τα δύο φύλα, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις οικείες 

νομοθετικές διατάξεις. 

Ειδικότερα, η διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, ως εξής :  

Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη Στην πρώτη 

φάση της διαδικασίας εκλογής οι παρατάξεις που δικαιούνται να εκλέξουν μέλος στο 

προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου διενεργούν ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την 

ανάδειξη των υποψηφίων τους για την πλήρωση των αξιωμάτων. 

Ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί καταρχήν τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην 

παράταξη του δημάρχου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως 

προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 
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Υποψήφιος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη 

ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο 

επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 

τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο.  

Έπειτα, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην 

παράταξη που αναδείχθηκε είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη είτε πρώτη αλλά δεν εξέλεξε 

δήμαρχο, να εκλέξουν έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου 

του δημοτικού συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για 

την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου. 

Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη 

παράταξη να εκλέξουν, ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία, έναν εξ αυτών ως 

υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 

Εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την οικεία παράταξη για οποιαδήποτε 

από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του προεδρείου του συμβουλίου, σύμφωνα με όσα 

εκτέθηκαν ανωτέρω, τότε καλείται το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου 

να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία ένα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων όσων 

δεν εντάσσονται σε κάποια παράταξη είτε γιατί ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε γιατί 

διαγράφησαν από αυτήν, ως προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν τέθηκε 

υποψηφιότητα. Υποψήφιος στην περίπτωση αυτή εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κανείς από τους 

συμβούλους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 

τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων συμβούλων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία 

εκλέγεται όποιος  συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα 

σύμβουλο. 

… Β’ φάση: εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από το σύνολο του 

δημοτικού συμβουλίου 

Στη φάση αυτή, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει την 

εκλογή των υποψηφίων για κάθε αξίωμα που έχουν προκύψει από την πρώτη φάση. Είναι 

δυνατόν, ωστόσο, κατά το δεύτερο αυτό στάδιο εκλογής να υποβληθεί  πρόταση για 
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υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο 

της διαδικασίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων αναφορικά με την παράταξη από την 

οποία θα πρέπει να προέρχεται ο υποψήφιος ανάλογα με τη θέση που διεκδικεί. Οι 

δημοτικοί σύμβουλοι δύνανται δηλαδή, είτε να θέσουν οι ίδιοι υποψηφιότητα είτε να 

προταθούν από άλλα μέλη του συμβουλίου ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσης μέλους 

του προεδρείου. Εξυπακούεται ότι η πρόταση υποψηφίου, προκειμένου να οδηγήσει σε 

ψηφοφορία προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του προταθέντος. 

Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος πρέπει, επομένως, κατά την έναρξη της δεύτερης 

φάσης, να καλέσει τα μέλη του συμβουλίου να υποβάλουν, ενδεχομένως, διαφορετικές 

προτάσεις υποψηφιότητας. Η διαδικασία στη συνέχεια διαμορφώνεται ως εξής: 

Αν δεν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την 

πρώτη φάση της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του προέδρου, αντιπροέδρου και 

γραμματέα, το δημοτικό συμβούλιο επικυρώνει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των 

υποψήφιων που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση 

αυτή, οι υποψήφιοι για τα αξιώματα που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση, 

εκλέγονται στη δεύτερη φάση έστω κι αν οι ψήφοι που λάβουν είναι λιγότερες από τα 

λευκά ψηφοδέλτια. 

Αν υποβληθεί υποψηφιότητα διαφορετική από αυτή που έχει προκύψει από την πρώτη 

φάση της διαδικασίας, διεξάγεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. Το κάθε αξίωμα διεκδικεί ο υποψήφιος που αναδείχθηκε κατά το 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας και αυτός ή αυτοί που προέκυψαν κατά το δεύτερο στάδιο. 

Σύμβουλος που έθεσε υποψηφιότητα κατά τη δεύτερη φάση εκλέγεται, μόνο αν λάβει 

τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (στον πίνακα που 

παρατίθεται προσδιορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων στην περίπτωση αυτή με βάση 

το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου). Διαφορετικά, εκλέγεται ο υποψήφιος που 

αναδείχθηκε υποψήφιος στην πρώτη φάση, ακόμα κι αν λάβει λιγότερες ψήφους από 

τον συνυποψήφιό του.»  

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η εκλογή των μελών για καθένα από τα 

αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με 

μυστική ψηφοφορία.  

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσφυγή των κ. Σκίνδρη 

Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου και κ. Σίμογλου Αθανασίου δεν τηρήθηκε η μυστική 

ψηφοφορία σε καμία φάση της εκλογής υποψηφίου για κάθε αξίωμα των μελών του 

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Επειδή, όπως αποδέχεται και το αριθμ. πρωτ. 283/14-1-2022 έγγραφο του Δήμου 

Διδυμοτείχου «…  Ως εκ τούτου τα καταγγελλόμενα από τους τρεις δημοτικούς συμβούλους 
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είναι αληθή δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την πλειονότητα 

των δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 εδάφιο α΄ του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και την αριθ. πρωτ. 96605/933/29.12.2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών ήτοι η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας με προσέλευση των 

δημοτικών συμβούλων εντός του παραβάν για έκφραση της προτίμησης τους, για την 

εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.». 

Επειδή, συνακόλουθα διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 3 του 

Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν στην προσβαλλόμενη (1/2022) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου και στη διαδικασία εκλογής των μελών του 

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Αποδεχόμαστε την προσφυγή των κ. Σκίνδρη Θεόδωρου, κ. Γατίδη Αθανασίου 

και κ. Σίμογλου Αθανασίου κατά του Δήμου Διδυμοτείχου και της με αριθμό 1/2022 

απόφασης της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου 

στις 9-01-2022 και ακυρώνουμε αυτήν, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παρούσης. 

Η παρούσα απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου  152 του ιδίου νόμου, που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4  Τ.Κ. 69100 

Κομοτηνή, εντός (1) ενός μηνός  από την κοινοποίηση αυτής. 

 

 

                                                                                   Ο Συντονιστής                                                                                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                               Δρ Ιωάννης Κ. Σάββας 

                                                                                             

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 

1. Δήμο Διδυμοτείχου 

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 

2. κ.κ. Σκίνδρη Θεόδωρο, Γατίδη Αθανάσιο, Σίμογλου Αθανάσιο  

δια του Δήμου Διδυμοτείχου   

(με αποδεικτικό παραλαβής  

το οποίο θα μας αποσταλεί) 
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