
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2021 

              Αριθ. Πρωτ.:-842-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX 23810 26594
Email Address: dimitriadoul@edessa.gr

    Αριθ. Συνεδρίασης: 1η/2021

Προς
Τα μέλη της Κοινότητας  Έδεσσας

Καλείστε  να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς, της Κοινότητας 
Έδεσσας, τη  Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021  και από ώρα 12:00 μ.μ.    έως   14:00μ.μ.  , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 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»,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  για  μερική 
τροποποίηση  της  αριθμ.  91/2016  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα 
«Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας».

2. Γνωμοδότηση  για  λήψη απόφασης  κοπής τεσσάρων  (4)  επικίνδυνων  δένδρων 
στην πόλη της Έδεσσας.

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας  Έδεσσας

Πέτρος Γαλανός

         
     Επιπλέον, σας αποστέλλεται συνημμένα πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση 
του ή μη. Έχετε  την δυνατότητα να συμπληρώσετε  ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ,  ΠΑΡΩΝ, ΑΠΟΧΗ, 
αλλά και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας να επιστραφούν κατά 
τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  στο  email 
dimitriadoul  @  edessa  .  gr  .  
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Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
2. Πίνακας ανακοινώσεων του Δήμου
3. 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 μέλη της Δημοτικής Κοινότητας 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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