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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 Τρίτη 27 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΄/11-32020 «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. Σύνταξη έκθεσης B΄ Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Έδεσσας».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα.
4. Εξειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση
του Αθλητικού Συλλόγου «ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ».
5. Εξειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση
του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Έδεσσας «ΑΕΡΩΠΟΣ».
6. Εξειδίκευση πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση
του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Έδεσσας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με
τίτλο «Εργασίες μεταφοράς κλαδιών από δράσεις πυροπροστασίας σε χώρο
ανακύκλωσης» με ιδία μέσα του Δήμου Έδεσσας.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας με
τίτλο «Εργασίες συντήρησης πρασίνου πάρκων και λοιπών χώρων πρασίνου ΔΕ
Έδεσσας» με ιδία μέσα του Δήμου Έδεσσας.
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9. Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και
αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Γευμάτων σε Απόρους
Κατοίκους της Έδεσσας».
10. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση
και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το
438Α/2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
11. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων
στην Δ.Ε. Έδεσσας», προϋπολογισμού 39.999,80 € (Κ.Α. 02.30.7332.301 – ΣΑΤΑ).
12. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου
«Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας».
13. Έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου "Άνω Εστίας"».
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 46/2017).
15. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
«Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» MIS (ΟΠΣ):
5033834».

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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