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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

       

Έδεσσα, 30 Σεπτεμβρίου 2022  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -12614-       

 

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

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ουρανία Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 
Email: pasiali@edessa.gr 

 
     Α/Α Συνεδρίασης: 23η/2022 

 
 

ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

          Καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 
π.μ., σε τακτική δια ζώσης και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 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 το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Τροποποίηση της με αριθμ. 29/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης για 
κατάθεση αναίρεσης και πρόσθετων λόγων αυτής». 

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
«Ανακατασκευή διαδρόμων αύλειου χώρου Δημαρχείου και αθλητικού 
κέντρου Πασά Τσαίρ» 

3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Ενέργειες ωρίμανσης της 
Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας”» 

4. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση» 
5. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη κόμβου οδών 

Εγνατίας – Παύλου Μελά – Δημοκρατίας»  
6. ‘Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός έδρας. 
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 
876A/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καθισμάτων γραφείου 
από το «ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.» 

9. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Καρυδιάς. 
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10. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο 

αγρόκτημα Νησίου 
11. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας του αριθμ.  3800  αγροτεμαχίου που 

βρίσκεται στο αγρόκτημα Άρνισσας 

12. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο 
αγρόκτημα Άρνισσας 

13. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο 
αγρόκτημα Μεσημερίου 

14. Έγκριση παράτασης – ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης προσωπικού στον 

Δήμο Έδεσσας στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ_2η 

περίοδος του 2021. 
15. Έγκριση της αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με θέμα 

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2021 - 

31/12/2021 και της έκθεσης διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας». 

16. Έγκριση της αριθμ. 44/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με θέμα 

«Απολογισμός έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 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.                                                                                     


