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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα, 8 Ιουλίου  2021  

 
                  Αριθ. Πρωτ.: -9.732-             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
ΑΡΜΟΔΙA: Ουρ. Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 

Email: pasiali@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 15η/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 12 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. Αποδοχή δωρεάς ποσού έως 159.863,32€ από την εταιρεία «Trans 
Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG»,  για την κατασκευή του 
έργου «Ανακατασκευή του κοινού σχολικού προαύλιου χώρου του Σχολείου 

Ειδικής Αγωγής, του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στη δημοτική κοινότητα Έδεσσας 
του Δήμου Έδεσσας» 

2. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ 

Φάση», προϋπολογισμού 560.000,00 € (Κ.Α. 02.64.7326.803 – Πράσινο Ταμείο 
& Πόροι Δήμου) 

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του 
έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Α’ Φάση» 

4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 
5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής 

του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Ελευθερίας» (Α.Μ. 46/2017) 

6. Ανακοίνωση απόφασης 
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7. Ανακοίνωση αποφάσεων - συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση 
έφεσης 

8. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού έτους 2022 

 

 
 
 

                                                                            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.                                                                                     


