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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα, 28 Ιουνίου  2021  

 
                  Αριθ. Πρωτ.: -8.950-             

 

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: 14η/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 την Παρασκευή 2 Ιουλίου 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. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας». 
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ 

στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητήριου Έδεσσας». 
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας «Έλεγχος δικαιολογητικών 

συμμετοχής και βαθμολόγηση τεχνικών  προσφορών» για την ανάδειξη αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου της  "Άνω Εστίας"». 

4. Απευθείας ανάθεση του έργου «Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό 
Π. Αγ. Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού 24.986,87 € (Κ.Α. 02.20.7325.301 - ΣΑΤΑ). 

5. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας με τίτλο 
«Εργασίες καθαρισμού πρανών οδών για αντιπυρική προστασία» με ιδία μέσα του 

Δήμου Έδεσσας. 
6. Διόρθωση της αριθ. 173/2021 απόφασης ΟΕ που αφορά την “Έγκριση 1ου 

πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Έδεσσας»”. 

7. Ακύρωση της αριθ. 77/2021 απόφασης ΟΕ που αφορά την «Κατάρτιση 
όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
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εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δενδροστοιχιών πόλης Έδεσσας» 2021», λόγο 
τροποποιήσεων στον Ν. 4412/2016 που επήλθαν μετά την εφαρμογή του 

Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021). 
8. Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση – κτηματογράφηση της οδού 

Σαμαρίου – Ριζαρίου». 

9. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθ. 131 
αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα Κοινότητας Σωτήρας του Δήμου Έδεσσας. 

10. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ. αριθ. 196 

και 200 αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Καισαρειανών του Δήμου Έδεσσας.  
11. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθ. 214 

τεμαχίου στο αγρόκτημα Κοινότητας Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας. 
12. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου 

χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας. 

13. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 
ακινήτου στον οικισμό Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας του Δήμου Έδεσσας. 

14. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης εισόδου στο Σπήλαιο Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας. 
15. Εξειδίκευση κριτηρίων για την χορήγηση επιδόματος στις Τρίτεκνες 

Οικογένειες. 
16. Σύνταξη σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 

έτους 2021. 

 
 

 
   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.                                                                                     


