
 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 Έδεσσα, 24  Μαρτίου  2017  

                             Αριθ. Πρωτ.: 5754 

∆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  

5.  Μ.Μ.Ε. 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης 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 την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

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

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού 

οδικού δικτύου του ∆ήµου Έδεσσας» (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 



 

2. Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Έργα εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια» (Εισηγητής: ∆/νση 

Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

3. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Κλησοχωρίου» 

(Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

4. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειµένου των 

προµηθειών µε τίτλο : 1) «Προµήθεια - τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος 

ανακυκλοφορίας ύδατος δεξαµενής κλειστού κολυµβητήριου Έδεσσας» και 2) 

«Προµήθεια - τοποθέτηση ηλιακού συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού 

χρήσης κλειστού κολυµβητήριου Έδεσσας», σύµφωνα µε το άρθρο 221 

παρ.11β του Ν.4412/2016(Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

5. ∆ιακοπή της σύµβασης υπ’αριθ. 4468/07-03-2017 που αφορά την εκτέλεση της 

«Προµήθειας άλατος αποχιονισµού» στο ποσό των 5.621,66 €, λόγω αλλαγής 

χρηµατοδότησης(Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

6. Παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθµευσης - Φ/Ε στην οδό 18ης Οκτωβρίου 

12 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).  

7. Παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθµευσης - Φ/Ε στην οδό Αθ. Στόγιου 22 

στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).  

8. Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για αποκλειστική χρήση των οχηµάτων των 

δικαστικών υπαλλήλων στην Πλ. Ηρακλειδών (Ρεβυθιάδη) στην Έδεσσα 

(Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).  

9. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Έδεσσας έτους 2017 

(Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

10. 8η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

11. 9η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: ∆/νση 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών). 

12. ∆ιαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της ∆.Ε. Έδεσσας 

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

13. Εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παναγίτσας 

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



 

14. Εκµίσθωση δηµοτικών αγροτεµαχίων που βρίσκονται στον οικ. Καισαρειανών 

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

15. ∆ωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δηµοτικού κολυµβητηρίου στη 

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

16. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόµου στην 

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

17. Αντικατάσταση του εγγυητή και υποκατάσταση του µισθωτή του δηµ. ακινήτου 

που βρίσκεται στο πάρκο µε την επωνυµία «Παράδεισος» του Ο.Τ. 273Γ της 

Έδεσσας µε εταιρεία (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

υπηρεσιών). 

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προµήθειας γάλακτος για το προσωπικό 

του ∆ήµου (άρθρο 221 Ν. 4412/2016) (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών υπηρεσιών). 

19. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για το χειρισµό ζητήµατος ιδιαίτερης 

σηµασίας για τα συµφέροντα του ∆ήµου, απαιτούµενου εξειδικευµένης γνώσης 

(αρθρ. 72 παρ 1 ιε Ν. 3852/2010) (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.) 

20. Λήψη απόφασης για την αναδοχή του αναλογούντος χρέους της υπό 

εκκαθάρισης ανωνύµου εταιρείας ¨ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨, σύµφωνα 

µε το Πρακτικό της Γ.Σ. αυτής και τις διατάξεις της παρ. 7 και επ. του άρθρου 

109 του Ν. 3852/2010. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  (Εισηγητής: 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών). 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

21. Αποδοχή χρηµατοδότησης του έργου «Πρόγραµµα πρόληψης και 

αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες 

στου Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού της χώρας» και ένταξή της στον προϋπολογισµό 

του ∆ήµου (Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης). 

22. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 27/2017 Απόφασης ∆ηµάρχου για την 

υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας» µε ίδια µέσα 

(Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονοµικής ανάπτυξης). 

23. Έγκριση πρόσληψης δύο (2) Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ για τη στελέχωση του 

Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Έδεσσας (Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης). 



 

24. Ανάκληση της αριθµ. 158/2016 απόφασης µε θέµα  «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» και 

λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης). 

25. Ανάκληση της αριθµ. 156/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα 

«Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δηµοτικού κολυµβητηρίου» και έγκριση νέου 

κανονισµού λειτουργίας δηµοτικού κολυµβητηρίου (Εισηγητής: ∆/νση 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς). 

26. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 

27. Έγκριση της αριθµ. 8/2017 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Σχολική Επιτροπή Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας» µε θέµα «Έγκριση 

απολογισµού οικον. έτος 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής). 

28. Έγκριση της αριθµ. 11/2017 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας» µε θέµα 

«Τροποποίηση της αριθµ. 1 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2016 µε θέµα «έγκριση απολογισµού σχολικής επιτροπής Β΄θµιας 

εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας φορολογικού έτους 2015» (Εισηγητής: Πρόεδρος 

Σχολικής Επιτροπής). 

29. Έγκριση της αριθµ. 12/2017 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

«Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας» µε θέµα «Έγκριση 

απολογισµού οικονοµικού έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής). 

30. Έγκριση της αριθµ. 22/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» µε θέµα «Έγκριση Απολογισµού οικονοµικού 

έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «ΕΥ ΖΗΝ») (Εισηγητής: Πρόεδρος 

∆.Σ.). 

31. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 15/2017 απόφασης της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. µε θέµα «1η 

Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017» (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ. 

της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.). 

32. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 16/2017 απόφασης της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. µε θέµα «Έγκριση 

στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ∆ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. για το οικον. έτος 

2017» (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.). 



 

33. Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» 

και καθορισµός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου (Εισηγητής: 

Πρόεδρος ∆.Σ.). 

34. Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική 

επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος 

∆.Σ.). 

35. Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική 

επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος 

∆.Σ.). 

36. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου 

(Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 

37. Εκλογή δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας για τη συµµετοχή τους στη 

σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρ. 11 του Ν. 4018/2011(Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.). 

 

Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 

Ο Πρόεδρος  
∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 


