
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  

Έδεσσα, 9 Σεπτεμβρίου 2021  
 

             Αριθ. Πρωτ.: -12.525-             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου 

TΗΛΕΦ. 2381350782 
Email: dimitriadoul@edessa.gr 

 
       Α/Α Συνεδρίασης: 22η/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 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., 
δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 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» και την 59η Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.8.2021,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου. 

2. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής. 
3. Εξέταση της αριθ. πρωτ. 11967/30-08-2021 ένστασης της εταιρείας «ΤΟΜΗ 

Α.Τ.Ε.» κατά της αρ. 249/2021 απόφασης της Ο.Ε. 

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β΄ Φάση». 

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας». 
6. Έγκριση 3ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

και λήψη απόφασης  κατακύρωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Έδεσσας». 

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακαίνιση αποδυτηρίων και επισκευή 

περίφραξης γηπέδου Άρνισσας». 
 

   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. 
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς συζήτηση να 
παραβρίσκονται στην συνεδρίαση.                                      


