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                  Αριθ. Πρωτ.: -2.044- 
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ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγ. Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 2381350782
FAX: 2381026594
Email: dimitriadoul@edessa.gr

       Α/Α Συνεδρίασης: 4η/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 Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., 
με τηλεδιάσκεψη, 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»,   με  θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ανακοίνωση εγγράφου 
2. Σύνταξη σχεδίου 1ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 

2021.
3. Εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως 

καταβληθέντα.
4. Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με 

την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Έδεσσας»  με  θέμα 
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020».

5. Έγκριση της αριθμ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με 
την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Έδεσσας»  με  θέμα 
«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020».

6. Επικύρωση 1ου & 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
αριθμό συστήματος 104397 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος 
και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των 
Νομικών του Προσώπων.

7. Έγκριση  του  2ου Πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού  ««Αποσφράγιση  – 
αξιολόγηση  δικαιολογητικών/τεχνικών  προσφορών  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  μ 
σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού θερινού κινηματογράφου και 
οικίας  Τσάμη στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  Cineculture»  και  λήψη απόφασης 
κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

8. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας».
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9. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικού έργου & επισκευές τοιχοποιίας 
στο  Δημοτικό  Σχολείο  Γραμματικού»,  προϋπολογισμού  11.999,20  €  (Κ.Α. 
02.30.7326.210 – ΣΑΤΑ).

10. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού, φρεατίων και πτερυγότοιχου 
στο  αρδευτικό  δίκτυο  οικισμού  Νησίου»,  προϋπολογισμού  11.988,42  €  (Κ.Α. 
02.25.7312.210 – ΣΑΤΑ).

11. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επέκταση  αρδευτικού  δικτύου  λόγγου  Έδεσσας», 
προϋπολογισμού 5.999,93 € (Κ.Α. 02.25.7312.302 – ΣΑΤΑ).

12. Κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις προβολής της Έδεσσας»

13. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού Αποσφράγιση – Έλεγχος 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας».

14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.)  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών  της εμφάνισης  του 
κορωνοϊου COVID -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/20.

   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.                                                                                    
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