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ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων

των Κοινοτήτων
     
           Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών 
της Οικονομικής Επιτροπής τη  Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ., 
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. Ανακοίνωση  θεμάτων  και  αποφάσεων  Οικονομικής  Επιτροπής  οι  οποίες 
ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις αυτής.

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  καταβολή  ή  μη  αποζημίωσης,  λόγω 
πτώσης δέντρου σε σταθμευμένο όχημα στην οδό 25ης Μαρτίου στην Έδεσσα.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου.
4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 153/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου επί της οδού Εγνατίας 96 
της πόλης της Έδεσσας».

5. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη 
Κοινότητα Άγρα του Δήμου Έδεσσας.

6.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη 
Κοινότητα Κ. Γραμματικού  του Δήμου Έδεσσας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου ΔΕ Έδεσσας και Βεγορίτιδας».

8. Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά του 
πρακτικού με αριθμό απόφασης 59/2020 της 5ης συνεδρίασης στις 25.02.2020 της 
Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
Ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου 
Έδεσσας για τα έτη 2019 και 2020».
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9. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επέκταση  Αρδευτικών Δικτύων Νησίου και Αγ. Φωτεινής» (Αρ. Μελ. 22/2018).

10.Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας Τ.Κ Βρυττών -Κατασκευή 
στηθαίου ασφαλείας γέφυρας στην Τ.Κ Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 28/2018).

11.Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  προσκόμισης  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  προσωρινού  αναδόχου  για  τη  «Μελέτη  Κλειστού  Γυμναστηρίου  στο 
Πασά - Τσαϊρ».

12.Έγκριση  5ης  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αεροδρομίου αερολέσχης Έδεσσας».

13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αρδευτικού αγωγού 
στο αγρόκτημα Άγρα».

14.Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού  του  έργου  «Διαμόρφωση  – 
Ανακατασκευή Πεζοδρομίων  στην Δ.Ε. Έδεσσας».

15.Τροποποίηση της αριθ. 94/20 Απόφασης Ο.Ε. που αφορά την  κατάρτιση 
των  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και 
στους αύλειους χώρους τους»,  ως προς τις καλούμενες κατηγορίες-τάξεις πτυχίων.

16.Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού  αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  της 
εργασίας «Φόρτωση και μεταφορά αδρανών σε οποιαδήποτε απόσταση».

17.Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της 
υπηρεσίας/προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου 
Έδεσσας».

                                                                           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.                                                                                    
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