
 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 Έδεσσα, 27 Ιουλίου  2017  

                             Αριθ. Πρωτ.: 16.257 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Αιγών 1 

Πληρ.: Ουρανία Πασιαλή 

Tηλ.: 2381350783-707 

Fax: 2381026594 

email: pasiali@edessa.gr   

 ΠΡΟΣ: 

1. ∆ήµαρχο  

2. ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

3. Πρόεδρο ∆ηµοτικής Κοινότητας 

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων 

(που στην ηµερήσια διάταξη 

περιλαµβάνονται θέµατα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές 

τους) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  

2. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Γραµµατικού 

3. Γενικό Γραµµατέα  

4. Προϊσταµένους ∆/νσεων 

Υπηρεσιών  

4.  Μ.Μ.Ε. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 

  

 Σας καλούµε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου τη ∆ευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄ σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών της 5ης, 6ης & 7ης συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 13ης και  28ης Φεβρουαρίου 2017 και της 5ης 

Μαρτίου 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

2. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων ∆ήµου Έδεσσας» (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας). 



 

3. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής της «Προµήθειας - εγκατάστασης 

3ων λεβήτων κεντρικής θέρµανσης στα: ∆ηµοτικό σχολείο Ριζαρίου, 2ο και 8ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Έδεσσας» (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

4.  Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου “Προσωρινές διαµορφώσεις 

χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιµαστική λειτουργία κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων και κατασκευή πεζοδροµίων οδού Ικονίου” (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας). 

5. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

6. 17η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

7. Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριµήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του 

Προϋπολογισµού (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).  

8. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών καθαριότητας και φωτισµού (Εισηγητής: 

∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).                                                                                                                                                                      

9. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών και δικαιωµάτων  νεκροταφείου (Εισηγητής: 

∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).                                                                                                                                                                      

10. Αναπροσαρµογή ή µη των δικαιωµάτων χρήσης διαφόρων ειδών δηµοτικών 

οχηµάτων   (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).                                                                                                                                                                      

11. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών και δικαιωµάτων άρδευσης και συντήρησης 

αγροτικών και δηµοτικών δρόµων και χρήσης δηµοτικών εκτάσεων στη ∆.Κ. 

Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαµουριάς, 

Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραµµατικού 

(Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).                                                                                                                                                                      

12. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών ελεγχόµενης στάθµευσης (Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

13. Επικαιροποίηση τέλους παρεπιδηµούντων (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών υπηρεσιών). 

14. ∆ιαγραφές ή µη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της ∆.Ε. Έδεσσας 

(Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

15. Επιστροφές χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - ∆.Ε. Έδεσσας 

(Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 



 

16. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. 

Ριζαρίου σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. 

Ριζαρίου (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).  

17. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη έκταση στην Τ.Κ. 

Ριζαρίου σύµφωνα µε την αριθµ. 24/2017 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. 

Ριζαρίου (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών).  

18. Λύση ή µη της σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

στην πλατεία Τηµενιδών της Έδεσσας και έγκριση ή µη διαρρύθµισης του 

µισθίου  (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

19. Έγκριση ή µη διαρρύθµισης µισθίου που βρίσκεται στο πάρκο «Παράδεισος» 

της Έδεσσας (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

20. Έγκριση υποβολής αιτήµατος προς τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής για παραχώρηση οδού και χώρου στο ∆ήµο (Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηµατοδοτήσεων στις Σχολικές 

Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων(Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

22. Κήρυξη ή µη έκπτωτου προµηθευτή (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών υπηρεσιών). 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

23. Καθορισµός αριθµού µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης για απασχόληση στο ∆ήµο Έδεσσας κατά το σχολικό έτος 2017-18 

(Εισηγητής:  ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς). 

24. Ανάκληση της αριθµ. 120/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Έγκριση κανονισµού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» και 

λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής: ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς). 

25. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή 

παραλαβής εργασιών). 

26. ∆ιατήρηση ή µη κενών θέσεων περιπτέρων στη ∆.Κ. Έδεσσας (Εισηγητής: 

Αντιδήµαρχος Τ.Υ., Πολεοδοµίας & Προγραµµατισµού). 

27. Εκλογή υδρονοµέων για τις Τ.Κ. Βρυτών, Άρνισσας και Αγ. Αθανασίου, 

αρδευτικής περιόδου έτους 2017 (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

υπηρεσιών). 



 

28. Έγκριση συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων προς τιµή των Άγρα – Μίγγα µε 

την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων ((Εισηγητής: 

Πρόεδρος ∆.Σ.) 

 

Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο Πρόεδρος  
∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 


