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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

       

Έδεσσα, 2 Νοεμβρίου 2022  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -14.255-       
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ουρανία Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 
Email: pasiali@edessa.gr 

 
     Α/Α Συνεδρίασης: 27η/2022 

 
 

ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

          Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., 
σε τακτική δια ζώσης και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ανακοίνωση δικογράφου. 

2. Σύνταξη σχεδίου 9ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 
2022. 

3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας 
Παναγίτσας» 

4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση Όρων δημοπράτησης και 
συγκρότηση : α) Επιτροπής Διαγωνισμού και β) Επιτροπής Παραλαβής της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού», προϋπολογισμού 223.000,00 € - (Κ.Α. 02.64.7135.251 – 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

5. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας με 
τίτλο «Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης του Χριστουγεννιάτικου 
εορταστικού φωτισμού» με ίδια μέσα του Δήμου Έδεσσας. 

6. Εξέταση της 3ης κατά σειρά αίτησης του αναδόχου του έργου «Ενοποίηση 
Τουριστικού με Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας» για έναρξη κατεδάφισης του 

υπάρχοντος κλειστού γυμναστηρίου στο χώρο του παλαιού γηπέδου 
7. Εισήγηση για ανάθεση της «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - 

Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του Υποέργου 2 "Λειτουργική 

αναβάθμιση του διατηρητέου συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 
επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"», με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, με τους οικονομικούς φορείς 
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«Καρφοπούλου Σ. Δέσποινα» και «Σαμαράς Ν. Δημήτριος», βασικούς μελετητές 

του έργου του θέματος και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης 
8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ Φάση». 
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Επέκταση  αρδευτικών δικτυών Αγ. Φωτεινής, Σμαρέκας Έδεσσας και Ριζαρίου» 

10. Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της «Μελέτης 
Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» 

11. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Έδεσσας». 
12. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Έδεσσας από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το συνολικό ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(33.000,00€) για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Έδεσσας». 

13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την προμήθεια 
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως προς την αύξηση του συμβατικού 

αντικειμένου. 
14. Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας. 

15. Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. 
’Έδεσσας. 

16. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής. 

17. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου 
έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)». 

18. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Οχρίδας και αποδοχή 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση στρατηγικών 
δράσεων για έξυπνη, πράσινη και καινοτόμα μετακίνηση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση δικογράφου. 

 
 

                                                         Ο Πρόεδρος της 

                                                               Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

 
                                                               Δημήτριος Γιάννου 

 
Κοινοποίηση: 
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Νομικό Σύμβουλο. 
3. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
4. Ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

Σημειώσεις: 
1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των συνοδευτικών στα 

θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που εισηγούνται τα θέματα, για 
πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 

2. Τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην συνεδρίαση 
παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την αναπλήρωσή τους. 

3. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς συζήτηση 
να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση.                                                                                     


