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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 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., δια ζώσης 

στο Δημοτικό Κατάστημα, 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 αριθμ. 643/69472/24-9-2021  εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 10718/30-7-2021 αίτησης 

της εταιρείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.». 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ. 10719/30-7-2021 αίτησης 
της εταιρείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.». 

3. Εισήγηση για συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της αριθμ. 277/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για 

επιλογή του τρόπου υπολογισμού τέλους άρδευσης στην Κοινότητα Βρυττών του Δήμου 
Έδεσσας». 

5. Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2021. 
6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 

ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 
7. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 

ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 

(Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων). 
8.  Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 

ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.                   

9. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 
ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων.  

10. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.                

11. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.                   



12. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε 

περίπτωση. 
13. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών. 

14. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου. 

15. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 
αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης αυτοκινήτου καταβρεχτήρα και 
αεροσυμπιεστή, γερανού, καλαθοφόρου, ημιφορτηγού, φορτηγού, φορτωτή – εκσκαφέα 

και γκρέιντερ του Δήμου. 
16. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 

αναπροσαρμογή ή μη  του ημερήσιου τέλους για την χρήση χώρου στη Λαϊκή Αγορά. 

17. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης. 

18. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης. 

19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής των προμηθειών με τίτλο: 

α) «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Έδεσσα», β) «Πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων 
με αναπηρία στην Έδεσσα» και γ) «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα» 
του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

20. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 

στραγγιστηρίου &  αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. Φωτεινής». 
21. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή 

ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β’ Φάση». 
22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας». 

23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας» (Α.Μ. 05/19). 

24. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Ανακατασκευή πλακόστρωτης οδού εντός οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου» (Α.Μ. 09/2019). 
25. Τροποποίηση της αρ. 273/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με την αρ. 1615/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. 

 
Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως τη Δευτέρα 8-11-2021 και ώρα 14:00 

μ.μ. τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τον τρόπο συμμετοχής τους στη 
συνεδρίαση. 

   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.                                      


