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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 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. 19.835/26.9.2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πέτκος Χρήστος

3

Βερικούκης Χρήστος

15

Ρυσάφης Αντώνιος

4

Γιώγας ∆ηµήτριος

16

Σαµλίδης Μιχαήλ

5

∆ασκάλου Χρήστος

17

Σόντρας Ιωάννης

6

∆ηµητριάδης Βασίλειος

18

Ταµβίσκου Ευτυχία
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7

∆ίου Αναστάσιος

19

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος

8

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Κούκος Γεώργιος

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Μάρκου ∆ιονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόµιµα
1

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

3

Ζδρου Αικατερίνη

2

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Πασχάλης Αλέξανδρος

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκαν µε
την ακόλουθη σειρά τα θέµατα 21ο και 28ο της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ.
Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια
διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
β. 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.
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα
παρακάτω:
Με το άρθρο 208 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται
τα εξής:
«1. Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια, καθώς και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Συνδέσµων

οφείλουν, δύο (2)

οικονοµικού έτους, να

τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη του

αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα που

περιλαµβάνει µε σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η
δαπάνη τους πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισµού.
Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύµφωνα µε προκαταρκτικές
εκθέσεις, προµελέτες, µελέτες ή άλλα στοιχεία.
2. α. Αν ο ∆ήµος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δηµοτικά ή τοπικά
διαµερίσµατα ή οικισµούς, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο οφείλει να περιλάβει
στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δηµοτικό
ή τοπικό διαµέρισµα ή

οικισµό και να κάνει κατανοµή των πιστώσεων που

απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων

του προγράµµατος, ανάλογα µε τον

επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσµού ή και µε τα εισφερόµενα έσοδα.
∆εν απαιτείται κατανοµή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δηµοτικά ή
τοπικά διαµερίσµατα ή όλους τους οικισµούς του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που
περιλαµβάνονται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά
διαµερίσµατα, διατίθεται,

αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά

διαµερίσµατα ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων
που θα διετίθεντο, αν η κατανοµή αυτών γινόταν µε πληθυσµιακά κριτήρια.
Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους να µεταθέτουν την
εφαρµογή

του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα του

επόµενου έτους. Στην

περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω,

ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.
3. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαµβάνεται στο ετήσιο τεχνικό
πρόγραµµα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράµµατος επιτρέπεται µόνο ύστερα από
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.»
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Σύµφωνα µε την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου, έχοντας λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας και των συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων
προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη
υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 3/2016 απόφασή της εισηγήθηκε
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Έδεσσας.
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, στην από 1.9.2016 συνεδρίασή της
εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες προς το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε το
τεχνικό πρόγραµµα του δήµου κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας
κ. Μιχαήλ Σαµλίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017, το οποίο είχε κοινοποιηθεί στα µέλη
για ενηµέρωση και εξέθεσε τα εξής: Στη σηµερινή συνεδρίαση καλούµαστε να
εγκρίνουµε το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2017. Όπως είναι γνωστό σε όλους µας
το Τεχνικό Πρόγραµµα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της λειτουργίας του ∆ήµου
για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της καθηµερινότητας. Τα τελευταία χρόνια οι
πόροι της Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων είναι µειωµένοι σε βαθµό που δεν
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε επάρκεια τις ανάγκες συντήρησης και βελτίωσης
των υφιστάµενων υποδοµών. Θέλω να τονίσω ότι για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράµµατος ζητήθηκε η συνεργασία των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και
της ∆ηµοτικής Κοινότητας. Η προσπάθεια, σε ότι αφορά στο τεχνικό Πρόγραµµα, είναι
να έχουµε την καλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα των ελάχιστων πόρων που
διαθέτουµε. Για το λόγο αυτό προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τους πόρους µας, εξυπηρετώντας όσο το δυνατόν περισσότερες
ανάγκες.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, o
∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος απάντησαν
σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.
Μιχαήλ Φουνταλή και Ιωάννη Σόντρα καθώς και στον ∆ήµαρχο κ, ∆ηµήτριο Γιάννου,
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προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τα µέλη
να ψηφίσουν το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και είδε
•

Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και
την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

•

Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06

•

Την υπ’ αριθ. 1/2016

απόφαση – γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής

∆ιαβούλευσης προς το ∆.Σ. για το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου
•

Την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση - εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2017, ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ΑΠΑΝΗΣ
για το έτος 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:
1

''∆ιάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου Έδεσσας'' (2016)

ΣΥΝΟΛΟ:

10.000,00

ΣΑΤΑ (2016)

10.000,00

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:
2

«∆ιάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου Έδεσσας» (2017)

ΣΥΝΟΛΟ:

23.000,00

ΣΑΤΑ

23.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:
4
5

"Επένδυση λιµνοδεξαµενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής" (2015)
"Επαναδιάνοιξη και αξιοποίηση υπάρχουσας αρδευτικής
γεώτρησης κάµπου Βρυττών"

ΣΥΝΟΛΟ:

123.924,38
20.000,00

ΠΑΑ 2014-2020
ΣΑΤΑ (2016)

143.924,38

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:
5
6
7
8
9
10
11

"Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σωτήρας"
"Επέκταση αρδευτικού δικτύου και συλλεκτήριος αγωγός
Τ.Κ. Νησίου "
"Επέκταση αρδευτικού δικτύου Ριζαρίου και Πλατάνης"
"Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας"
"∆ιάνοιξη 3ων αρδευτικών γεωτρήσεων στους οικισµούς
Σωτήρας, Μαργαρίτας και Λύκων"
"∆ιάνοιξη 2 αρδευτικών γεωτρήσεων στην Κερασιά"
"∆ιάνοιξη αρδευτικής γεώτρησης στην Παναγίτσα"

5

10.000,00

ΣΑΤΑ

6.000,00

ΣΑΤΑ

5.000,00
10.000,00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

30.000,00

ΣΑΤΑ

20.000,00
10,000.00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ
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ΣΥΝΟΛΟ:

91.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:
12
13
14
15
16
17
18
19

"Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου ΈδεσσαςΤ.Κ. Κερασιάς"
"Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα"
"Αρχαιολογικές εργασίες (στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου Ανάπλασης κεντρικού άξονα Άγρα)"
"Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσηµερίου"
"Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης Νοσοκοµείου
Έδεσσας"
"'Αποκατάσταση τµήµατος οδού Αγ΄. Φωτεινής Ροδοχωρίου"
"Προσωρινές διαµορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας
για δοκιµαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθµίσεων &
κατασκευή πεζοδροµίων οδού Ικονίου"
"Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους
∆.Ε. Βεγορίτιδας" (2016)

ΣΥΝΟΛΟ:

140.647,93

ΠΑΑ 2014-2020

447.148,71

ΠΑΑ 2014-2020

23.321,28

ΠΑΑ 2014-2020

483.101,90

ΠΑΑ 2014-2020

200.000,00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ

35.550,00

ΣΑΤΑ (2016)

50.000,00

ΣΑΤΑ (2016)

10.000,00

ΣΑΤΑ (2016)

1.389.769,82

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

"Αναβάθµιση πολυχώρου πολιτισµού "Μ. Αλέξανδρος" &
περιβάλλοντος χώρου" (β' Φάση)
"Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωµανικού
τεµένους "Χουνκάρ Τζαµί" στην Έδεσσα" (β' Φάση)
"Αγροτική οδοποιία Σωτήρας" (2017)
Αγροτική οδοποιία Μεσηµερίου (2017)
"Αγροτική οδοποιία Περαίας-Γραµµατικού" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Άρνισσας" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Παναγίτσας-Ζέρβης" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Αγ. Αθανασίου" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Φλαµουριάς-Αγ. Φωτεινής" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Βρυττών, Νησίου" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Κερασιάς, Καρυδιάς" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Πλατάνης- Καισαριανών" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Άγρα" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Ριζαρίου" (2017)
"Αγροτική οδοποιία Σµαρέκας, Λόγγου, Κλεισοχωρίου"
(2017)
"∆ιαµόρφωση- Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε.
Έδεσσας" (2017)
"∆ιαµόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε.
Βεγορίτιδας" (2017)
"Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους
∆.Ε. Έδεσσας" (2017)
"Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους
∆.Ε. Βεγορίτιδας" (2017)
"Επισκευή ασφαλτοστρώσεων ∆ήµου Έδεσσας" (2017)
'∆ιαµόρφωση πλατείας Ελευθερίας"
"Καθαίρεση τµήµατος WC και επισκευή στεγάστρου 2ου
Γυµνασίου Έδεσσας"
"Κατασκευή νέων παιδικών χαρών"
"Αποκατάσταση καταστρώµατος και φορέα γέφυρας οδού
Μεσηµερίου - Φλαµουριάς"
"Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο αγρόκτηµα Ριζαρίου"
"Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης και έργα συλλογής
οµβρίων στην περιοχή Σµαρέκας Έδεσσας"
"Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό
Κλησοχωρίου"
"∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πρανών χώρου
µελλοντικών γηπέδων αντισφαίρισης Κλησοχωρίου"
"Κατασκευή τσιµενταύλακα στην Φλαµουριά"
"Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειµάρρου
Κερασιάς (Α' Φάση)"
"Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακού δρόµου Ζέρβης"
"∆ιάνοιξη δρόµου εντός οικισµού Κερασιάς "
"∆ιορθωτικές παρεµβάσεις στις κολυµβητικές δεξαµενές του
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720.050,11
383.366,17

Π∆Ε
Π∆Ε

7.200,00
6.000,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
6.000,00
7.200,00
10.000,00
12.000,00
7.000,00
12.000,00
6.000,00

Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)
Π∆ (Ανταποδοτικά)

12.000,00

Π∆ (Ανταποδοτικά)

20.000,00

ΣΑΤΑ

12.000,00

ΣΑΤΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ

40.000,00
50.000,00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

12.000,00

ΣΑΤΑ

20.000,00

ΣΑΤΑ

12.000,00

ΣΑΤΑ

5.000,00

ΣΑΤΑ

12.000,00

ΣΑΤΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ

5.000,00

ΣΑΤΑ

12.000,00

ΣΑΤΑ

10.000,00
12.000,00
10.000,00

ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ
ΣΑΤΑ

ΑΔΑ: 7ΤΗΙΩΡΠ-7ΥΟ

κλειστού κολυµβητήριου Έδεσσας"

ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2017 :

1,482,416.28

3.140.110,48

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :
ΑΠΟ ΣΑΤΑ (υπόλοιπα 2016 + 2017)

511.550,00
2.521.560,48

ΑΠΟ Π.∆.Ε. & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

107.000,00

ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω
απόφαση.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, Αντώνιος Ρυσάφης και
Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της
παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 236/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας ∆ηµήτριος, ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης
Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ιατρίδου – Βλαδίκα

Ακριβές απόσπασµα

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,

Έδεσσα 4.10.2016

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Τσιβόγλου
Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας
- Προϊστάµενο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο
Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά):
-

Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Μ. Σαµλίδη

-

∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Φ. Γιούσµη
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