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       Α/Α Συνεδρίασης: 8η/2019

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Καλείστε να προσέλθετε τη Τρίτη 26 Μαρτίου 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 άσκηση ή μη αναίρεσης.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου.
3. Ανακοίνωση αποφάσεων.
4. Έγκριση  πρακτικού  1  «Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής  –  Τεχνικών  Προσφορών  Δημοσίου  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδίου Ανάδειξης της «ταυτότητας της Έδεσσας» και 
σύνταξη  προδιαγραφών  Επιλεγμένων  Δράσεων»,  όπως  ανασυντάχθηκε  από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την 
αναθεώρηση  του  τρόπου  υπολογισμού  των  δημοτικών  τελών  καθαριότητας  και 
φωτισμού.

6. Τροποποίηση  της  αριθ.  149/2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
«Κατάρτιση  όρων  δημοπρασίας  μίσθωσης  ακινήτου  για  τη  στέγαση  του  12ου 

Νηπιαγωγείου Έδεσσας».
7. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 

στην περιοχή Κιουπρί της πόλης της Έδεσσας.
8. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 

3ου και του 7ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.
9. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ. Κ. 

Παναγίτσας, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
10.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ. Κ. 

Άρνισσας, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
11.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ. Κ. 

Άγρα, της Δ. Ε. Έδεσσας.
12.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ. Κ. 

Φλαμουριάς, της Δ. Ε. Έδεσσας.
13.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην 

Τ. Κ. Παναγίτσας, της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
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14.Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  προμήθεια με 
τίτλο  «Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  Νομικού  Προσώπου  του  Δήμου 
Έδεσσας   με  την  επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης 
«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων 
του Δήμου Έδεσσας.

15.Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Έδεσσας  –  Τ.Κ.  Κερασιάς»  (Αρ.  μελ. 
53/14).

16.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)». 

17.Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβάλλονται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών  ή  γενικών  υπηρεσιών  «με  εκτιμώμενη  αξία  κατώτερη  ή  ίση  των  εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.).

18.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη 
θέση  "Πασά  -Τσαϊρ"  σε  έκταση  75  στρ.  Δήμου  Έδεσσας»,  προϋπολογισμού 
1.150.000,00 € (Κ.Α. 02.61.7312.801 – ΠΔΕ & ΠΔ).

19.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επέκταση  αρδευτικού  δικτύου  Καρυδιάς», 
προϋπολογισμού 4.999,44 € (Κ.Α. 02.25.7312.901 – ΣΑΤΑ).

20.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Διάνοιξη  δρόμου  εντός  οικισμού  Άρνισσας», 
προϋπολογισμού 42.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7333.905 – ΣΑΤΑ).

21.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Έργα  Υποδομών  Ανακατασκευής  Παιδικών  Χαρών», 
προϋπολογισμού 30.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7322.903 – ΣΑΤΑ).

22.Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  και 
συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών» (αρ. μελ. 22Π/2019).

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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