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                                                                                                  Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
3. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

4. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
5. Ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:00 
π.μ.,  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας,  για  συζήτηση  και  λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας 
διάταξης:

1. Παροχή παγίας προκαταβολής για το έτος 2018.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για νομική κάλυψη υπαλλήλων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για νομική κάλυψη υπαλλήλου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου για την υδατοδεξαμένη στην ΕΟ Έδεσσας - Ριζαρίου».
5.  Λήψη απόφασης για  καταβολή ή μη αποζημίωσης  λόγω πτώσης κλαδιού σε 

σταθμευμένο όχημα. 
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) καθώς και για την 
Προμήθεια γάλακτος  φρέσκου παστεριωμένου για το προσωπικό των Υπηρεσιών του 
Δήμου  Έδεσσας,  ψήφιση  και  διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  Δήμου 
Έδεσσας,  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  Διακήρυξης, 
προϋπολογισμού  53.925,57€  πλέον   Φ.Π.Α.  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών.

7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων : α) για την προμήθεια αλατιού για τα χιόνια, β) 
για την εργασία εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στο Δήμο Έδεσσας, γ) για την 
προμήθεια  προστατευτικών  στηθαίων,  δ)  για  την  προμήθεια  κάγκελων  περίφραξης 
κοινοχρήστων χώρων και ε) για την Τοποθέτηση νέων βραχιόνων φωτιστικών LED σε 
υπάρχοντες ιστούς ΦΟΠ.

8. Απευθείας  ανάθεση  του  έργου  «Αγροτική  οδοποιία  Άρνισσας»  (Κ.Α. 
02.30.7333.805, ΠΔ.).
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9. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας», 
προϋπολογισμού 17.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7333.821- ΣΑΤΑ).
10. Παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης  του έργου  «Συντηρήσεις  –  παρεμβάσεις  στο 

κλειστό Γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας».

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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Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

   Δημήτριος Γιάννου
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