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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  Παρασκευή 5 Μαρτίου 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. Σύνταξη  έκθεσης  Δ΄  Τριμήνου  του  έτους  2020  για  την  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

2. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικό-χρηματικό κατάλογο, λόγω είσπραξής τους 
με γραμμάτιο είσπραξης. 

3. Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».
4. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της 

ΕΥΔΕ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τίτλο  «Δράσεις  για  υποδομές  που  χρήζουν 
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

5. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Παραλαβής  του  τμηματικού  ή  συνολικού 
αντικειμένου  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο  «Υπηρεσίες  τεχνικής 
υποστήριξης  για  τη  σύνταξη  εγχειριδίου  οργάνωσης  -  κανονισμού  λειτουργίας  και 
συστήματος  ανταποδοτικών  παροχών  ανακυκλώσιμων  για  το  Πράσινο  Σημείο  και  τις 
Γωνιές  Ανακύκλωσης του Δήμου Έδεσσας»,  σύμφωνα με το  άρθρο  221 παρ.11δ του 
Ν.4412/2016.

6. Συμπλήρωση της αριθμ. 40/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «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  πρακτικού  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  επαναληπτικού 
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  με  τίτλο  «Συμβουλευτική  και  ψυχολογική 
υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού».
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8. Κατάρτιση  όρων δημοπράτησης και  συγκρότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και στους 
Λύκους», προϋπολογισμού 37,974.05 € (Κ.Α. 02.25.7312.705 – ΣΑΤΑ).

9. Συγκρότηση  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευές-διαμορφώσεις στις πλατείες Άνω Γραμματικού, Πλατάνης & περιβάλλοντος 
χώρου σχολείου Φλαμουριάς» (Αρ. Μελ. 27/2018).

10.Συγκρότηση  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 
46/2018).

11.Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Ίδρυση νέου τμήματος  στον παιδικό σταθμό Άρνισσας» (Αρ. Μελ. 43/2018).

12.Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  «Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων  Δημοτικής 
Ενότητας Βεγορίτιδας – Α΄ Φάση».

13.Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού  αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  της 
«Ανακαίνιση αποδυτηρίων και επισκευή περίφραξης γηπέδου Άρνισσας».

   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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