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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  10/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016  

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 603/13.1.2017 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 25  από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Μάρκου ∆ιονύσιος 2 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

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 

το θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης της ειδικής 

δηµόσιας συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου, ανέφερε τα εξής:  

Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

«1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής, σε ειδική 

δηµόσια  συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονοµική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής 

δράσης. 

2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι το τέλος Ιουνίου 

και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ηµέρες µε κάθε πρόσφορο 

µέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστηµονικοί και 

κοινωνικοί φορείς του ∆ήµου. Σε ∆ήµους άνω των 50.000 κατοίκων και σε ∆ήµους 

πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

πραγµατοποιείται µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και καλούνται, µόνον, οι 

θεσµοθετηµένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστηµονικοί, εµπορικοί, 

συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.». 
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3. Το δηµοτικό συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω  συνεδρίασης.  

4. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου τοποθετούνται όλες 

οι  δηµοτικές παρατάξεις και µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου και  τα µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων. 

5. Κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από το ∆ήµο έχει δικαίωµα να  

διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση αυτή. 

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 

χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας 

συνεδρίασης  απολογισµού, µπορούν οι δηµοτικές παρατάξεις ή οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 95». 

Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 343/2016 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, εκδόθηκε η από 13.1.2017 ανακοίνωσή µας που δηµοσιεύθηκε αρµοδίως. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος 

εξέθεσε στο συµβούλιο τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2016, σε ότι 

αφορά την οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του 

προγράµµατος δηµοτικής δράσης, που είχε ως εξής:  

«Η Λογοδοσία του ∆ηµάρχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217, του νόµου 

3463/2006, δηλαδή του ∆ηµοτικού Κώδικα, αποτελεί το αποκορύφωµα της δηµοκρατικής 

διαδικασίας, του τρόπου της ανοιχτής  συµµετοχικής λειτουργίας µας και κατοχυρώνει  

την ενηµέρωση του πολίτη για τα πεπραγµένα του ∆ήµου, ενισχύοντας τον κοινωνικό 

διάλογο για τα δηµοτικά δρώµενα. 

Ουσιαστικά, στη λογοδοσία παρουσιάζεται περιληπτικά η προσπάθεια που έχει γίνει από 

το ∆ήµο για διαχείριση και βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, αλλά και για τη 

συµβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλει ο τόπος. Σκόπιµο θεωρώ 

να επισηµάνω από την αρχή ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και ξεπερνάει τα 

στενά όρια του ∆ήµου, ως Οργανισµού. Με άλλα λόγια αφορά µία προσπάθεια του 

συνόλου των αιρετών και των υπαλλήλων του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, 

αλλά και των συλλογικών εκφάνσεων της κοινωνίας, όπως επίσης και των ενεργών 

πολιτών. 

 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Στελεχιακό δυναµικό – Ο.Ε.Υ. 
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Το 2015 ο ∆ήµος Έδεσσας λειτούργησε µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) που συντάχθηκε µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης», 

προβλέποντας την ύπαρξη και λειτουργία των λειτουργικών µονάδων που 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ανθρώπινο ∆υναµικό υπαγόµενο απευθείας στον ∆ήµαρχο 

1 Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου 

3 Ειδικοί Συνεργάτες του ∆ήµου 

1 Νοµικός Σύµβουλος 

1 ∆Ε  Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΠΕ Γεωπόνων 

2 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

1 ΠΕ ∆ασολόγων 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Γεωπόνων 

3 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριµµατοφόρων 

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 

1 ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
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3 ΠΕ ∆ιοικητικού 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Ι∆ΑΧ) 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού 

7 ∆Ε Σχολικών Φυλάκων (Ιδ.∆. Αορίστου Χρόνου) 

17 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

2 ∆Ε ∆ιοικητικού 

2 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε Τεχνιτών 

1 ∆Ε Τεχνιτών Κηπουρών 

Ανθρώπινο ∆υναµικό  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

1 ΠΕ Οικονοµολόγων 

5 ΠΕ ∆ιοικητικού 

3 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2 ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού 

1 ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών 

1 ΤΕ ∆ιοικητικού 

10 ∆Ε ∆ιοικητικού 

1 ∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού(Ι∆ΑΧ) 

1 ΤΕ Φυτικής Παραγωγής (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

1 ∆Ε Χειριστών Η/Υ 

1 ∆Ε ∆ενδροκηπουρών- Κηπουρών 

2 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

4 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

1 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΤΕ Τεχνολόγων ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

1 ΤΕ ∆ιοικητικού 
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2 ∆Ε Ηλεκτρολόγων 

2 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων 

4 ∆Ε Τεχνιτών (Υδραυλικών) 

2 ∆Ε Χειριστών Μηχ. Έργων 

2 ΥΕ Εργατών Τεχνικής Υπηρεσίας 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ιδ. ∆. Αορίστου Χρόνου) 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Αυτοτελούς Τµήµατος ΚΕΠ 

Πλήθος Κλάδος Ειδικότητα 

6 ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

3 ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Ανθρώπινο ∆υναµικό Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας 

Πλήθος Κλάδος Εικότητα 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

1 ∆Ε ∆ιοικητικού (Ι∆ΑΧ) 

 

Οι µεταβολές προσωπικού που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 είναι οι εξής: 

1. Προσλήφθηκε µία (1) ∆ικηγόρος, στο ∆ήµο Έδεσσας, µε σχέση έµµισθης 

εντολής, ως Νοµικός Σύµβουλος. 

2. Αποχώρησαν τέσσερις (4) υπάλληλοι του ∆ήµου µε συνταξιοδότηση. 

3. Προσλήφθηκαν είκοσι (26) άτοµα ως υδρονοµείς και την κάλυψη των αναγκών 

της αρδευτικής περιόδου. 

4. Μία (1) υπάλληλος του  ΚΕΠ  µετατάχθηκε στο ΚΕΠ του ∆ήµου Παύλου Μελά, Ν. 

Θεσσαλονίκης.  

5. Μετατάχτηκε µία (1) υπάλληλος από το κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον 

κλάδο ∆Ε ∆ιοικητικού. 

6. Μετατάχθηκε ένας (1) υπάλληλος από το κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον 

κλάδο ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων. 

 

Συνολικά το προσωπικό που υπηρετεί στο ∆ήµο και τα Νοµικό Πρόσωπα είναι: 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 ∆ήµος Έδεσσας 134 

2 ΕΥ ΖΗΝ 26 

3 ∆ΕΥΑ Έδεσσας 5 
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4 ∆ΗΚΕ∆Ε (αορίστου χρόνου) 25 

5 ∆ΗΚΕ∆Ε (ορισµένου χρόνου) 23 

6 Τουριστική Έδεσσας ΑΕ 19 

ΣΥΝΟΛΟ 232 

 

 

ΕΡΓΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Έργα 

Το 2016 η Τεχνική Υπηρεσία εκτέλεσε συνολικά 62 έργα από τα οποία 47 ολοκληρώθηκαν 

εντός του έτους ενώ 15 είναι συνεχιζόµενα στο έτος 2017.  

Το 2016 ολοκληρώθηκαν σηµαντικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013. 

Τέτοια έργα είναι : 

� "Ανάπλαση Πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των µεταξύ τους 

συνδετήριων οδών" 

� "Ανάπλαση οικισµού Κλεισοχωρίου" 

� "Προµήθεια εξοπλισµού οικίας Τσάµη" 

Πρέπει να τονιστεί ακόµη ότι την χρονιά που µας πέρασε είχαµε µία σηµαντική διάκριση 

για το ∆ήµο Έδεσσας, ο οποίος στην τελετή απονοµής των Βραβείων Best City Awards 

2016 ήταν ένας από τους ∆ήµους που έλαβαν Χρυσό Βραβείο στον πυλώνα των 

Βιώσιµων Πόλεων και την κατηγορία των Αστικών Αναπλάσεων, για το έργο της 

ανάπλασης της οδού 18ης Οκτωβρίου, της πλατείας Γρανικού και των µεταξύ τους 

συνδετήριων οδών. Το έργο εντυπωσίασε τόσο µε τα καινοτόµα στοιχεία που διαθέτει 

όσο και µε τη λειτουργικότητα του, καθώς έχει βελτιώσει σηµαντικά την καθηµερινή ζωή 

των πολιτών µε τη δηµιουργία πολλών καλαίσθητων και χρηστικών χώρων, αλλά και 

σηµείων αναφοράς για διάφορες ηλικιακές οµάδες. Είµαστε περήφανοι γιατί το 

συγκεκριµένο έργο το σχεδίασε εξ ολοκλήρου η τεχνική µας υπηρεσία και τα εύσηµα 

ανήκουν στους εργαζόµενους που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για αυτό το 

αποτέλεσµα. 

 

Ένα ακόµη σηµαντικό έργο που υλοποιήθηκε εντός του 2016 ήταν τα "Έργα υποδοµής 

και προµήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών" µε το οποίο αναβαθµίστηκαν και έλαβαν 

την απαραίτητη πιστοποίηση 6 χώροι παιδικής χαράς. Επίσης, 3 νέες παιδικές χαρές που 

κατασκευάστηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων αναπλάσεων, έλαβαν και αυτές 
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πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και πιστοποίησης των 

παιδικών χαρών του ∆ήµου θα συνεχιστεί και το 2017. 

 

Επίσης σηµαντικά, είναι και τα παρακάτω έργα: 

� "Στεγανοποίηση φράγµατος Κερασιάς στη θέση "Σέρκουβι" ∆ήµου Έδεσσας (3ης 

δεξαµενής)". 

� "Ανακατασκευή πλατείας Στουγιαννάκη". 

� "Τοµές πρόσβασης & επισκευή κλειστού αγωγού ρέµατος Άρνισσας". 

� Τα χρηµατοδοτούµενα από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg έργα µε 

ακρωνύµια BIC και Waternet. 

 

Υπάρχουν επίσης σηµαντικά έργα και προµήθειες που δηµοπρατήθηκαν εντός του 2016 

και συνεχίζεται η κατασκευή τους. Τέτοια έργα είναι: 

� "Προσωρινές διαµορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιµαστική 

λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθµίσεων & κατασκευή πεζοδροµίων οδού Ικονίου". 

Μετά τη δοκιµαστική λειτουργία, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ολοκληρωθούν 

µε το έργο «∆ιαµόρφωση πλατείας Ελευθερίας» το οποίο είναι ενταγµένο στο Τ.Π. 

του 2017. 

� 'Αποκατάσταση τµήµατος οδού Αγ΄. Φωτεινής - Ροδοχωρίου". 

� "∆ιαµόρφωση χώρου "Πρωτοµαγιάς" Τ.Κ. Ριζαρίου". 

� "Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης Νοσοκοµείου Έδεσσας". 

� "Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυµναστηρίου Έδεσσας". 

 

Το 2016 εντάχθηκαν στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ως εκ 

τούτου συνεχίζεται η κατασκευή µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση των παρακάτω 

έργων: 

� "Επένδυση λιµνοδεξαµενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής", µε προϋπολογισµό 189.420,00 €. 

� "Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα" µε προϋπολογισµό 1.000.000,00 €. 

� "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας-Τ.Κ. Κερασιάς" µε 

προϋπολογισµό 275.364,89 €. 

 

Επίσης, το 2016 εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων η αποπεράτωση του 

πολυχώρου πολιτισµού «Μ. Αλέξανδρος» µε προϋπολογισµό 1.172.282,69 €. Ως 1ο 

Υποέργο της παραπάνω δράσης είναι η β’ Φάση του έργου «Στερέωση, συντήρηση και 

αποκατάσταση οθωµανικού τεµένους "Χουνκάρ Τζαµί" στην Έδεσσα» µε ευθύνη της 
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Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ως 2ο Υποέργο είναι η β’ Φάση του έργου «Αναβάθµιση 

πολυχώρου πολιτισµού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου» µε ευθύνη του 

∆ήµου.  

 

Μελέτες 

Το 2016 εκπονήθηκαν οι µελέτες : 

� "Κυκλοφοριακή µελέτη εµπορικού κέντρου και λοιπών σηµαντικών οδικών αξόνων 

της πόλης της Έδεσσας". 

� "Μελέτη Φράγµατος στην περιοχή του οικισµού Σωτήρα του ∆ήµου Έδεσσας". 

� Μελέτη για την "Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ΑΚ Έδεσσας" που κατατέθηκε στη 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε αίτηµα για χρηµατοδότηση των προτεινόµενων 

παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης. 

� "Αγροτική οδοποιία Ριζαρίου". 

� "Εξοικονόµηση ενέργειας στον οδοφωτισµό του ∆ήµου Έδεσσας µε την 

προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων νέας τεχνολογίας LED".  

 

Θέλω να επισηµάνω την εξαιρετική σηµασία των µελετών αυτών. 

Η κυκλοφοριακή µελέτη που εκπονήσαµε "άγγιξε" τα σηµαντικότερα σηµεία της πόλης 

της Έδεσσας και έχουµε λάβει σηµαντικές αποφάσεις για το κυκλοφοριακό, για την 

υλοποίηση των οποίων αναµένεται η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. 

Θεωρώ ότι οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις θα βοηθήσουν τα µέγιστα στην επίλυση του 

κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης, ειδικά στο κέντρο και στα σηµεία που 

πραγµατεύτηκε η µελέτη.  

Όπως γνωρίζετε ο ∆ήµος Έδεσσας χρηµατοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταµείο µε 35.000 

€ για την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου για το κυκλοφοριακό, µία ευκαιρία που 

σκοπεύουµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο εκπονώντας το συνολικό σχεδιασµό που 

τόσο ανάγκη έχει η πόλη για την καθηµερινή της λειτουργία αλλά και την τουριστική της 

ανάπτυξη. 

Επίσης, η µελέτη για τη δηµιουργία φράγµατος στον οικισµό Σωτήρα και η αναµενόµενη 

ένταξη και υλοποίηση του έργου θα δηµιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης 

των εισοδηµάτων των αγροτών της περιοχής. Θα είναι ένα σηµαντικό αναπτυξιακό 

έργο, καθώς οι πρώτες εκτιµήσεις των µελετητών είναι ότι θα επιλυθεί το πρόβληµα 

άρδευσης µία πολύ µεγάλης περιοχής.  

Τέλος, η µελέτη που σχετίζεται µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµοτικό φωτισµό 

αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο εξοικονόµησης πόρων µε την αντικατάσταση του 
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συνόλου των λαµπτήρων παλιάς τεχνολογίας στο δηµοτικό φωτισµό. Είναι άλλη µία 

µελέτη της Τεχνικής µας Υπηρεσίας και για τη χρηµατοδότηση του έργου της 

αντικατάστασης των λαµπτήρων έχουµε εξασφαλίσει χρηµατοδότηση από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 

Σχέδιο για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε εντός του 2016 το µέτρο 

για τις ολοκληρωµένες αστικές παρεµβάσεις των πόλεων της Περιφέρειας. Η Έδεσσα 

είναι µία από τις 8 δικαιούχους πόλεις του µέτρου και από τον Σεπτέµβριο του 2016 

ορίστηκε οµάδα έργου αποτελούµενη από αντιδηµάρχους, ειδικούς συνεργάτες και 

υπαλλήλους του ∆ήµου Έδεσσα, µε αντικείµενο το σχεδιασµό και την προετοιµασία του 

Σχεδίου για τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη της Έδεσσας. Το σχέδιο που απαντά στις 

ανάγκες για ανάπτυξη της Έδεσσας αλλά και ενσωµατώνει στοιχεία καινοτοµίας, 

κοινωνικής πολιτικής και δυναµικής συνεργασίας µεταξύ των τοµέων της τοπικής 

οικονοµίας κατατέθηκε ήδη και αναµένουµε την αξιολόγησή του. 

Επειδή όµως πρέπει να αποδίδουµε τα εύσηµα σε όλους τους συντελεστές, θέλω να 

επισηµάνω ότι η πρόσφατη οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου δείχνει 

όχι µόνο τη σοβαρή δουλειά που έκαναν τα στελέχη του ∆ήµου Έδεσσας, αλλά και τη 

σοβαρότητα που διακρίνει αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Ευχή όλων µας είναι να εγκριθεί η πρότασή µας και να µπορέσουµε να 

πραγµατοποιήσουµε σηµαντικές παρεµβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα των δράσεων του ∆ήµου Έδεσσας στους επιµέρους τοµείς της 

καθαριότητας δείχνουν ότι η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τοµέα 

αυτό είναι αποτέλεσµα ολοκληρωµένου σχεδιασµού που αποφέρει καρπούς.  

Οι βασικές πτυχές της πολιτικής µας στους επιµέρους τοµείς έχουν ως εξής: 

 

Ανακύκλωση 

Το 2016 η ανακύκλωση εφαρµόστηκε για δεύτερη χρονιά σε όλα τα χωριά του ∆ήµου 

Έδεσσας. Οι πολίτες ανταποκρίνονται θετικά στην ανακύκλωση και συµµετέχουν ενεργά. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεχόµαστε συνεχώς αιτήµατα για τοποθέτηση 

περισσότερων κάδων ανακύκλωσης. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι σε κάθε 
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σχολείο και σε κάθε πλατεία υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, που δίνει σε όλους τους 

πολίτες τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε αυτή την τόσο σηµαντική, από 

περιβαλλοντικής και οικονοµικής άποψης, δράση.  

Μέχρι το τέλος του έτους συλλέξαµε 768,14 τόνους ανακυκλώσιµων υλικών, τα οποία 

µεταφέρθηκαν στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στην Νεοχωρούδα 

Θεσσαλονίκης (Κ.∆.Α.Υ.). Έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονίσουµε ότι σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος (2015) είχαµε αύξηση της τάξης του 12,34% στα ανακυκλώσιµα υλικά 

που παραδώσαµε. 

Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η δράση ανακύκλωσης µε τους ειδικούς κώδωνες για την 

ανακύκλωση γυαλιού, δράση στην οποία µας βοηθούν ιδιαίτερα οι επαγγελµατίες των 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Εντός του 2016 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της Εταιρίας 

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την συλλογή και διαχείριση των ΑΗΗΕ. Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2016 συλλέχθηκε ένα container µε παλιές ηλεκτρικές 

συσκευές, συνολικού βάρους 3,56 tn, ενώ ένα ακόµα container είναι έτοιµο προς 

απόρριψη. 

Παράλληλα είναι σε ισχύ και το πρόγραµµα ανακύκλωσης λαµπτήρων µε την ίδια 

εταιρία. 

Συνεχίστηκε η ανακύκλωση οργανικών υπολειµµάτων φυτικής προέλευσης και τη 

µετατροπή τους σε φυτικό λίπασµα, που ξεκίνησε το έτος 2015. Στα πλαίσια της 

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της εταιρίας «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ Ε.Π.Ε.», ο ∆ήµος 

Έδεσσας προώθησε προς ανακύκλωση και κοµποστοποίηση 104 tn οργανικών 

απορριµµάτων φυτικής προέλευσης. 

Τέλος, συνεχίζεται το Πρόγραµµα «ΑΡΧΙΜΙ∆ΗΣ», που αφορά την Ανακύκλωση 

Τηγανελαίων στον ∆ήµο Έδεσσας. 

 

Αποκοµιδή απορριµµάτων   

Το 2016 ήταν µία πολύ καλή χρονιά για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, καθώς 

συνεχίστηκε η συνεργασία µε την κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών, που ανέλαβε την 

αποκοµιδή µετά την γενναία και σωστή απόφαση - όπως φάνηκε στην πράξη - 

απόφαση. 

 

∆ιαχείριση µπάζων και ογκωδών 

Για πρώτη φορά ουσιαστικά, το 2016 γίνεται διαχείριση των µπάζων και των υλικών 

κατεδάφισης µε οργανωµένο τρόπο. Στα πλαίσια της σύµβασης µεταξύ το ∆ήµου 
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Έδεσσας και της εταιρίας «ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ» - συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων, ο ∆ήµος Έδεσσας προώθησε προς 

απόρριψη 96,52 tn αποβλήτων εκσκαφών -κατεδαφίσεων.  

Πρόκειται για µπάζα από τις παρεµβάσεις που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος, αλλά και από 

µικρές ποσότητες που φέρνουν οι πολίτες, η διαχείριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε 

την νοµοθεσία. 

Σε ότι αφορά στα ογκώδη απορρίµµατα η διαχείρισή τους γίνεται από τον σπαστήρα 

ογκωδών απορριµµάτων, που προµηθευτήκαµε µέσω χρηµατοδοτούµενου 

προγράµµατος, µε ειδικό χειριστή που έρχεται όποτε συγκεντρωθούν ογκώδη 

απορρίµµατα. Με τον σπαστήρα ογκωδών έχει λυθεί ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, 

που βοηθά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. 

 

Ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων είναι το επόµενο στάδιο σε ότι αφορά 

στη διαχείριση των απορριµµάτων και αφορά την αξιοποίηση σχεδόν του συνόλου των 

σκουπιδιών. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά παράγονται έσοδα αντί να δηµιουργούνται 

έξοδα και ο ΧΥΤΑ χρησιµοποιείται µόνο για τα απορρίµµατα που δεν µπορούν να 

αξιοποιηθούν. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας ξεκίνησε την εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδίου για δηµιουργία 

κέντρου ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων, αλλά δυστυχώς υπάρχει εµπλοκή 

σε κεντρικό επίπεδο, η οποία καθυστερεί την υλοποίηση του σχεδιασµού µας. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Κολυµβητήριο 

Οι συνθήκες των τελευταίων ετών οδήγησαν στο κλείσιµο του κολυµβητηρίου της 

Έδεσσας, αλλά το 2016 λάβαµε την απόφαση να το λειτουργήσουµε, µε διαφορετικούς 

όρους. 

Τη λειτουργία του χώρου ανέλαβε η ∆ΗΚΕ∆Ε, η οποία απέδειξε για άλλη µια φορά ότι 

αποτελεί µία αξιόπιστη δοµή του ∆ήµου Έδεσσας που µπορεί να οργανώσει µε 

σύγχρονο τρόπο τις παρεχόµενες υπηρεσίες που αναλαµβάνει να παράσχει στους 

πολίτες. 

Στο Κολυµβητήριο διοργανώθηκαν τµήµατα εκµάθησης κολύµβησης παιδιών και 

ενηλίκων και φυσικά η µεγάλη πισίνα λειτούργησε κανονικά για το κοινό.  
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Πανελλήνιοι Κολυµβητικοί Αγώνες 

Τον Ιούνιο του 2016 διοργανώσαµε στη Βεγορίτιδα, σε συνεργασία µε την Κολυµβητική 

Οµοσπονδία Ελλάδας, τους πρώτους Πανελλήνιους Κολυµβητικούς Αγώνες Μεγάλων 

Αποστάσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε λίµνη! Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν στην 

Άρνισσα µε τη συµµετοχή του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας, ενώ υπάρχει 

δέσµευση της Οµοσπονδίας για διοργάνωση των Αγώνων για τα επόµενα τέσσερα 

χρόνια στη Βεγορίτιδα. 

 

Τουριστική ανάπτυξη 

Η βελτίωση του τουριστικού µας προϊόντος αποτελεί σηµαντικό στόχο για το ∆ήµο 

Έδεσσας. 

Μέσω των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Interreg, µε τα ακρωνύµια Water Net και ΚΑΪΜΑΚ, έχουµε διαµορφώσει το Μύλο 

Περτσεµλή που λειτουργεί ήδη ως "Μύλος της Γεύσης" και ετοιµαζόµαστε να 

λειτουργήσουµε τον Μύλο Αρδίτσογλου ως "Μύλο των 5 Ανθρώπινων Αισθήσεων". 

Επίσης, προχωρήσαµε στην υλοποίηση του Προγράµµατος Business Information Center 

(BIC) για την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους επαγγελµατίες, µεταξύ αυτών και 

τους επαγγελµατίες των τουριστικών υπηρεσιών. Από το πρόγραµµα ανακαινίστηκε η 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στόχος µας είναι να στελεχώσουµε το χώρο. 

Όπως ανέφερα νωρίτερα η τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδος δεν έχει ξεκινήσει 

κανονικά, αλλά παρακολουθούµε τα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο 

πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχουµε υποβάλει προτάσεις χρηµατοδότησης έργων και 

δράσεων στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg, οι οποίες έχουν κύριο 

στόχο την τουριστική ανάπτυξη και τη βελτίωση του τουριστικού µας προϊόντος. 

Στο παραπάνω πλαίσιο συνεργαστήκαµε µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας για την 

υποβολή πρότασης µε κύριο αντικείµενο τη συντήρηση και την µετατροπή του παλιού 

τεµένους της πόλης σε χώρο έκθεσης των αρχαιοτήτων της περιοχής.  

 

Ελεγχόµενη στάθµευση 

Πρόκειται για τον δεύτερο χρόνο επαναλειτουργίας της ελεγχόµενης στάθµευσης, µετά 

την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Είναι µία υπηρεσία που, όπως έχω τονίσει σε όλους τους τόνους, έχει ως στόχο τη 

δηµιουργία καλύτερων συνθηκών στο κέντρο της πόλης για την εξεύρεση parking µε 

χαµηλό αντίτιµο και την εξυπηρέτηση της αγοράς. Σε καµία περίπτωση δεν θέλουµε να 
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δηµιουργήσουµε έσοδα από κλήσεις προς τους οδηγούς, αλλά είναι ένα απαραίτητο 

µέτρο  για τη λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Για το 2016 η υπηρεσία πούλησε 78.000 κάρτες στάθµευσης προς 0,45 €/τεµ. (αύξηση 

13,2% σε σχέση µε το 2015), ενώ επιβλήθηκαν 1650 κλήσεις σε παραβάτες (µείωση 22% 

σε σχέση µε το 2015). 

 

Φιλαρµονική Ορχήστρα 

Από τον Μάιο του 2016 ξεκίνησαν οι πρόβες και η λειτουργία της Φιλαρµονικής 

Ορχήστρας του ∆ήµου Έδεσσας, µε αρχιµουσικό έναν καταξιωµένο Εδεσσαίο µουσικό.  

Την ορχήστρα πλαισιώνουν πάνω από 30 µουσικοί, ενώ το σχήµα διευρύνεται συνεχώς 

µε νέους µουσικούς, που αγκαλιάζουν το εγχείρηµα. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η παρθενική εµφάνιση της Φιλαρµονικής µας έγινε 

παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 

Απελευθέρωση της Έδεσσας στις 18 Οκτωβρίου 2016. Από τότε η Φιλαρµονική 

πλαισιώνει µουσικά διάφορες εκδηλώσεις και έχει έντονη παρουσία στην πόλη. 

 

Επίτιµοι δηµότες 

Το 2016 η Έδεσσα είχε τη χαρά να φιλοξενήσει δύο σηµαντικές προσωπικότητες, τις 

οποίες τίµησε µε τον τίτλο του Επίτιµου ∆ηµότη. 

Πρόκειται για τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και για τον 

Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο. 

 

Κοινωνικές δοµές 

Σε εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες ο ∆ήµος Έδεσσας έχει καταφέρει να 

διατηρήσει τις κοινωνικές δοµές του µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων ή µε ίδιους 

πόρους, ενώ παράλληλα προσπαθούµε µε εθελοντισµό και χορηγίες να στηρίξουµε τις 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Θεωρώ πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µε τα όποια προβλήµατά τους λειτουργούν 

κοινωνικές δοµές όµως το ΚΑΠΗ, το ΚΗΦΗ, τα Βοήθεια στο Σπίτι και το Γηροκοµείο, που 

συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσους συµπολίτες µας τις έχουν ανάγκη. 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Ως προς τα οικονοµικά µας, δυστυχώς, πρόκειται για άλλη µία κλασσική χρονιά της 

οικονοµικής κρίσης µε µειωµένα έσοδα και λίγες δυνατότητες παρέµβασης. 

Μάλιστα, σε σχέση µε το έτος 2015 είχαµε µία σηµαντική µείωση των βεβαιωθέντων κατά 

3 εκατοµµύρια € περίπου (2.942.743,09 €) και ανάλογη µείωση των εισπραχθέντων κατά 

2.768.680 €. Οι µειώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το 2016 δεν είχαµε την 

υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, καθώς η προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδος 

ολοκληρώθηκε νωρίτερα και αυτό φαίνεται καθαρά καθώς οι µειώσεις παρουσιάζονται 

στα έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 

Βεβαίως, πρέπει να επισηµανθεί ότι όπως όλα τα τελευταία χρόνια και το 2016 δεν 

υπήρξε κανένα διαχειριστικό πρόβληµα. Η λογική που διέπει τη διαχείριση των 

οικονοµικών του ∆ήµου Έδεσσας είναι η χρηστή διαχείριση. 

Εκτός αυτών κατά τη διάρκεια του 2016 είχαµε δύο σηµαντικά οικονοµικά γεγονότα για το 

∆ήµο Έδεσσας: 

Πρώτον ότι στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποπληρωµής των 

παλαιών οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά Ταµεία. Θυµίζω ότι κάθε χρόνο 

µας παρακρατούνταν περίπου 560.000 € και το έτος 2016 πληρώθηκε η τελευταία δόση 

αυτών των παλαιών υποχρεώσεων. Η ολοκλήρωση της αποπληρωµής των παλαιών 

χρεών το 2016 θα σηµάνει και την αποδέσµευση του ΑΦΜ του ∆ήµου Έδεσσας και του 

50% των διαθέσιµων χρηµάτων µας. 

∆εύτερον, στα τέλη του 2016 είχαµε µία ακόµη σηµαντική εξέλιξη, που αφορά στην 

εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Με την Α.Π. 32473/21-10-2016 Απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε επιχορήγηση 

ύψους 2.044.075,80 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους.  

Από αυτό το ποσό, εντός του 2016, εισπράχθηκε το 1.325.570,30 € και το υπόλοιπο 

αναµένεται να εισπραχθεί και να αποδοθεί στους δικαιούχους εντός του πρώτου 

τετραµήνου του 2017.  

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο ∆ήµος Έδεσσας επιχορηγείται για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσµων χρεών και αναµφίβολα είναι µία µεγάλη επιτυχία, που έχει άµεση 

επίπτωση στην τοπική οικονοµία, καθώς εισρέει χρήµα στην αγορά της πόλης, αλλά και 

στα οικονοµικά του ∆ήµου Έδεσσας, διότι χωρίς αυτή την εξέλιξη θα είχαµε σηµαντικά 

προβλήµατα αποπληρωµής των οφειλών, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.  

Η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου όπως την κρίνουµε από τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων, µας δίνει κατά τη λήξη του 

οικονοµικού έτους 2016 την παρακάτω εικόνα : 
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Α’ ΕΣΟ∆Α 

 

που βεβαιώθηκαν µέχρι 31/12/2016 33.629.460,93 € από αυτά εισπράχθηκαν 

22.561.617,67 € και είναι :  

 

1.     16.430.555,37 €   από τα τακτικά έσοδα. 

2.       2.848.785,09 €   από τα έκτακτα έσοδα. 

3.          711.870,35 €   από έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών. 

4.         190.580,05  €                       από εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις     

παρελθόντων οικονοµικών ετών. 

5.       1.670.143,59 €   από εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων. 

6.          690.683,22 €   από το χρηµατικό υπόλοιπο έτους 2015. 

 

Β’  ΕΞΟ∆Α 

 

Πληρωθέντα συνολικά :  21.443.089,80 € 

 

1.    16.543.944,61  € Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (Όλων των                                                                                                                  

υπηρεσιών). 

2.     1.009.529,70  €   Επενδύσεις (Όλων των υπηρεσιών). 

 

3.     3.889.615,49  €   Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και  

     προβλέψεις. 

 

Το χρηµατικό υπόλοιπο είναι 1.108.527,87 € 

 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Η απόδοση των Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το έτος 2016 που έληξε ήταν σχετικά 

ικανοποιητική, γιατί το προσωπικό των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε στα διαγραφόµενα 

από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθήκοντα του». 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Χρήστο Τσιβόγλου, 

Μιχαήλ Φουνταλή και Βασίλειο ∆ηµητριάδη, καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο 



 17 

Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  

• το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, 

• την έκθεση πεπραγµένων της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2016  

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

Ότι τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής του έτους 2016, σε ό,τι αφορά την 

οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος 

δηµοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εµφανίζονται στην από 26.1.2017 έκθεση 

του ∆ηµάρχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Τη λήξη της ειδικής αυτής συνεδρίασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 10/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  31.1.2017 

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, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κα Π. Μήτσκου 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων 


