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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα, 27 Μαΐου  2021  

 
                  Αριθ. Πρωτ.: -7.325-             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγ. Δημητριάδου 
TΗΛΕΦ. 2381350782 

Email: dimitriadoul@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 12η/2021 

 

ΠΡΟΣ 
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων 

         

          Καλείστε να συμμετέχετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., με 

τηλεδιάσκεψη, 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 την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,  με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο. 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. 

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης. 
4. Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας. 
5. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την δικαιώματος εισόδου στο σπήλαιο 

Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας. 
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται τον οικισμό Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας του Δήμου 
Έδεσσας.  

7. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού, 

συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ».  
8. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού 

29.998,31 € (Κ.Α. 02.30.7333.302 – ΣΑΤΑ). 
9. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή σωληνωτού αγωγού, φρεατίων και πτερυγότοιχου στο αρδευτικό δίκτυο 
οικισμού Νησίου». 

10. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 

«Επέκταση αρδευτικού δικτύου Λόγγου Έδεσσας». 
11. Έγκριση 3ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας». 
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12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Επέκταση αρδευτικού δικτύου Καρυδιάς» (Αρ. Μελ. 4/2019). 

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Επέκταση αρδευτικών δικτύων Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού» (Αρ. Μελ. 8/2019). 

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αντικατάσταση τσιμενταύλακα με σωληνωτό αγωγό 
στην Τ.Κ. Σωτήρας» (Αρ. Μελ. 40/2018). 

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Επισκευή υπερχειλιστή φραγμάτων Φλαμουριάς και Μαργαρίτας» (Αρ. Μελ. 33/2018). 

16. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών», η 
οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

17. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών 
επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Έδεσσας.  

18. Συμπλήρωση της αριθμ. 151/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «Εξέταση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής της Ένωσης Οικονομικών 

Φορέων «Ένωση Ηλέκτωρ Α.Ε.- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» και λήψη σχετικής απόφασης». 
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 

ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου. 

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7081/2021 αίτησης της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» 

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 7082/2021 αίτησης της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» 

 

 
 

 
 
 

   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.                                                                                     


