
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 3 Μαΐου  2018 

Αριθ. Πρωτ.: -8367-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙA: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
EMAIL ADDRESS: dimitriadoul@edessa.gr
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                                                                                                  Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
3. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

4. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
5. Ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., 
σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.
2. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 80/2018 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

4. Λήψη απόφασης για προμήθεια γάλακτος μακράς διαρκείας για τις σχολικές 
καθαρίστριες με σύμβαση έργου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου.
6. Λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι έφεσης κατά τον αποφάσεων με αριθ. 131 

και 132/2018 του Μον. Πρωτ. Έδεσσας.
7. Ανακοίνωση αποφάσεων.
8. Επικαιροποίηση της αριθ. 68/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

«Ανάθεση σε Δικηγόρο του χειρισμού των ακόλουθων διαδικασιών σε σχέση με την 
υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER: 1) διαδικασία απόδοσης  συνολικού χρηματικού 
ποσού (36.461,16 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των 
κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας 
περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ), 3) λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ κατά των αντιδίκων και 4) 
εκπροσώπηση του Δήμου ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, 
ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών».
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9. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, για 
καταβολή η μη αποζημίωσης στην κα Βαρδάρη Ειρήνη του Ηλία,  για τις υλικές  ζημιές 
του αυτοκινήτου της λόγω της ύπαρξης λακούβας στην άσφαλτο της Δημοτικής οδού 
Άρνισσας  προς Ν. Αγ. Αθανάσιο. 
10. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, για 

καταβολή η μη αποζημίωσης στην κα Μπόγια Μαρία του Βασιλείου,  για τις υλικές 
ζημιές του αυτοκινήτου της λόγω της ύπαρξης λακούβας στην άσφαλτο,  στο 4ο χιλ. της 
Δημοτικής οδού Άρνισσας  - Ν. Αγ. Αθανάσιος.
11. Συμπλήρωση της αριθ. 65/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών,  για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του 
Δήμου Έδεσσας» (Κ.Α. 20.6262.006)».
12. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας Τ.Κ. 
Βρυττών  –  Κατασκευή  στηθαίου  ασφαλείας  γέφυρας  στην  Τ.Κ.  Ριζαρίου», 
προϋπολογισμού 11.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7336.805 - ΣΑΤΑ).
13. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την  εκτέλεση  του  έργου  «Ανάπλαση  πλατείας  Μεσημερίου»,  προϋπολογισμού 
10.000,00€ (Κ.Α. 02.30.7322.802  - ΣΑΤΑ).
14. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 

εκτέλεσης  του  έργου  «Αγροτική  οδοποιία  Άρνισσας,  Περαίας,  Γραμματικού, 
Παναγίτσας-Ζέρβης & Αγ. Αθανασίου». 
15. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 

εκτέλεσης  του  έργου  «Αγροτική  οδοποιία  Σωτήρας,  Άγρα,  Βρυττών,  Νησίου,  & 
Καρυδιάς-Κερασιάς».
16. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 

εκτέλεσης  του  έργου  «Αγροτική  οδοποιία  Σμαρέκας-Λόγγου-Κλεισοχωρίου, 
Μεσημερίου, Ριζαρίου, Πλατάνης-Καισαριανών & Φλαμουριάς-Αγ. Φωτεινής».
17. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αρδευτικών δικτύων Νησίου και Αγ. Φωτεινής».
18. Έγκριση της παραλαβής της μελέτης «Αρχιτεκτονική αποτύπωση, νομιμοποίηση, 

αδειοδότηση  και τεχνική μελέτη λειτουργίας κλειστού κολυμβητήριου Έδεσσας».

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.
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Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Γιάννου
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