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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  τη  Τρίτη 19 Ιανουαρίου 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.Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 
2. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 

1ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
3.  Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 

8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
4. Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  συνεργασίας  του  Δήμου  με  την  Εναλλακτική 

Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.
5.Έγκριση της αριθ. 65/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του 

Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 
εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021».

6.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για 
το  έργο  με  τίτλο  «Συμβουλευτική  και  ψυχολογική  υποστήριξη  για  τον  περιορισμό 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού». 

7.Έγκριση  του  1ου πρακτικού  Διενέργειας  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας».

8.Έγκριση 3ου πρακτικού Αποσφράγιση - Έλεγχος Δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του  Ανοικτού,  Διεθνή,  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  αριθ.  συστ.   99509  για  την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του 
Δήμιυ Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων».

9.Επικύρωση  3ου  Πρακτικού  αποσφράγιση-έλεγχος  δικαιολογητικών  του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 99325 για 
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ» στο 
πλαίσιο  του  έργου  “INTERACTIVE  AND  VIRTUAL  PRESENTATION  OF  CALTURAL 
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HERITAGE & CINEMA – CINECALTURE” το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος 
INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020.

10.Αποδοχή της αριθ. 49/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., μερική ακύρωση της αριθ. 
318/2020  απόφασης  Ο.Ε.  και  ανάδειξη  νέου  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  του 
έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας».

11.Έγκριση  2ου Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση  τεχνικών  –  ασφαλτικών  στο  αγρόκτημα  του  Δήμου  Έδεσσας  λόγω 
φυσικών καταστροφών».

12.Έγκριση  3ου Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων & Τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας 
– Β’ Φάση».

13.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  του  έργου  «Ανακαίνιση  αποδυτηρίων  και  επισκευή  περίφραξης  γηπέδου 
Άρνισσας».

14.Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  της  «Προμήθειας 
οικοδομικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος».

15.Έγκριση  1ης παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  των εργασιών  του 
έργου «Επέκταση  αρδευτικών  δικτύων Νησίου, Ζέρβης, Πλατάνης και λόγγου Έδεσσας».

16.Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)» (Αρ. Μελ. 2/2019).

17.Έγκριση  2ου Α.Π.Ε.  του  έργου  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εγκαταστάσεων 
αεροδρομίου Αερολέσχης Έδεσσας».

   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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