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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  

Έδεσσα, 22 Απριλίου  2021  
 

                  Αριθ. Πρωτ.: -5.596-             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγ. Δημητριάδου 
TΗΛΕΦ. 2381350782 

FAX: 2381026594 

Email: dimitriadoul@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 9η/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 Δευτέρα 26 Απριλίου 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. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης. 

2. Ανακοίνωση απόφασης - συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης. 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή νομιμοποίησης στον δικηγόρο κ. 

Παπαρρηγόπουλο σχετικά με ασκηθείσα αγωγή ασφαλιστικών μέτρων κατά της ENERGA 

POWER TRADING Α.Ε κλπ. 
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για νομική κάλυψη. 

5. Παροχή παγίας προκαταβολής για το έτος 2021. 

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα. 

7. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Περιβάλλον», με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου 

Έδεσσας» και ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών. 

8. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
9. Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2021 του Δήμου Έδεσσας. 

10. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αποσφράγιση- Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμ. Συστ. 104397 για την 

προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια Τροφίμων, Γάλακτος και Ειδών Παντοπωλείου για δύο 

(2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων». 
11. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κερασιάς», 
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προϋπολογισμού 17.987,53 € (Κ.Α. 02.30.7336.302 – ΣΑΤΑ). 

12. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός 

Σταθμός)», προϋπολογισμού 18.709,19 € (Κ.Α. 02.30.7336.303 – ΣΑΤΑ). 

13. Τροποποίηση της αριθ. 89/2021 απόφασης ΟΕ ως προς τους όρους 

δημοπράτησης της μελέτης «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα 
χώρου "Άνω Εστίας"», λόγο αναπροσαρμογής της τιμής του συντελεστή (τκ) η οποία 

οδηγεί σε μείωση της Προεκτιμώμενης Αμοιβής της αριθ. 1Μ/2021 μελέτης της Δ/νσης 

Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε..  
14. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανέγερσης κερκίδων 

και διαμόρφωσης υπαιθρίου χώρου ανοιχτού γηπέδου – μελέτη κυκλοφοριακής 

σύνδεσης αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πασά Τσαϊρ» στην πόλη της Έδεσσας», η 
οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στην Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης». 

15. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας». 

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση διαβάσεων από κυβόλιθο επί 

της 18ης Οκτωβρίου λόγω καθιζήσεων». 

17. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού 
Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας». 

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Άρνισσας» (Αρ. Μελ. 6/2019). 
 

 

   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.                                                                                     


