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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 7 Φεβρουαρίου 2019 

          Αριθ. Πρωτ.: -1999-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
Email: dimitriadoul@edessa.gr

    Α/Α Συνεδρίασης: 4η/2019

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00 
π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α' 87), 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό των ενεργειών μετά την 
έκδοση της υπ’ αριθ. οικ.  2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2.   Σύνταξη  έκθεσης  Δ΄  Τριμήνου  του  έτους  2018  για  την  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.   Παροχή παγίας προκαταβολής για το έτος 2019.
4.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφων.
5.   Συμπλήρωση της με αριθμ. 11/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Συζήτηση και  λήψη απόφασης  για  διορισμό  δικηγόρου-μερική ανάκληση  της  με 
αριθ. 240/2018 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής».

6.   Ανακοίνωση απόφασης.
7. Κατάρτιση  όρων  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  του  με  αριθμό 

1514 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παναγίτσας της Δ.Ε. Βεγορίτιδας.
8. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση  τμήματος του με αριθμό 1 

κοινού χερσολίβαδου στην Τ.Κ. Παναγίτσας της Δ.Ε. Βεγορίτιδας.
9. Κατάρτιση  όρων δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δύο (2)  αγροτεμαχίων  στο 

αγρόκτημα Ζέρβης της Τ.Κ. Παναγίτσας της Δ.Ε. Βεγορίτιδας..
10.  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του με αριθμό 

209 κοινού χερσολίβαδου στην Τ.Κ. Άρνισσας.
11.  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην 

Τ.Κ. Νησίου της Δ. Ε. Έδεσσας.
12. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού της 
μελέτης  «Τοπογραφική  μελέτη,  κτηματογράφηση,  σύνταξη  διαγραμμάτων 
αναλογισμού σε οδούς εντός σχεδίου πόλεως Έδεσσας».

13. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
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προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου «Ανόρυξη 3ων ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά».

14. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  δημοτικής  οδού  στην  Τ.Κ.  Βρυττών  και 
αντικατάσταση τσιμενταύλακα με σωληνωτό αγωγό στη Τ.Κ. Σωτήρας».

15. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Ανάπλαση  οικισμού  Άρνισσας  –  Α’  Φάση», 
προϋπολογισμού 540.000,00 € (Κ.Α. 02.64.7326.802 – Πράσινο Ταμείο).

16. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εγκαταστάσεων 
αεροδρομίου  αερολέσχης  Έδεσσας»,  προϋπολογισμού  840,370.00  €  (Κ.Α. 
02.64.7326.801 – ΠΔΕ).

17. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Α’ Φάση», 
προϋπολογισμού 211.460,19 € (Κ.Α. 02.30.7333.904 – ΣΑΤΑ).

18. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επισκευή  υπερχειλιστή  φραγμάτων  Φλαμουριάς  και 
Μαργαρίτας»,  προϋπολογισμού  66.000,00  €  (Κ.Α.  02.25.7336.810  – 
ΥΠΕΣΔΔΑ/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ).

19. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  «Εκπόνηση  Μελέτης  για  τη  "Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου 
Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και  επανάχρηση  του ως  εστία 
πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"» προϋπολογισμού 175,622.24 € (Κ.Α. 
02.64.7411.801 – Υπ.Οικ.&Ανάπτ.).

20. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκπόνηση  μελέτης  «Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  Έδεσσας» 
προϋπολογισμού 34.710,40 € (Κ.Α. 02.64.7326.001 – Υπ.Εσ.).

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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Ο Πρόεδρος της
 Οικονομικής Επιτροπής

  Δημήτριος Γιάννου
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