
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 12 Απριλίου 2019 

              Αριθ. Πρωτ.: -6.664-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
Email: dimitriadoul@edessa.gr

       Α/Α Συνεδρίασης: 10η/2019

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Καλείστε να προσέλθετε τη Τετάρτη 17 Απριλίου 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 απόκρουση δικογράφων.
2. Ανακοίνωση  δικογράφων  και  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άσκηση 

ενδίκων μέσων.
3. Εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την 

απαλλαγή  των  κατοίκων  της  Τ.Κ.  Άγρα  από  την  καταβολή του  τέλους  αγροτικής 
οδοποιίας.

4. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  του  δημοτικού 
ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «ΚΙΟΥΠΡΙ» της πόλης της Έδεσσας.

5. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος 
δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.555,00 τ.μ. του υπ΄ αριθ. 1514 κοινού χέρσου στην 
ΤΚ. Παναγίτσας της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

6. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε.  του  έργου  «Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  πρανών 
χειμάρρων Κερασιάς (Β’ Φάση) και Καρυδιάς».

7. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε.  του  έργου  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  πρανών 
χειμάρρου Κάτω Γραμματικού».

8. Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε.  του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο 
Πασά - Τσαϊρ».

9. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης  του  έργου  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εγκαταστάσεων  αεροδρομίου 
αερολέσχης Έδεσσας».

10.Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών Χαρών».

11.Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».

12.Μικρή  τροποποίηση  (<5%)  του  φυσικού  αντικειμένου  της  αριθ.  πρωτ. 
4473/14-03-2019 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού 
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κολυμβητήριου  Έδεσσας:  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  Boiler  2000L  και  ηλιακών 
συλλεκτών (ΟΜΑΔΑ Β) και Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα (ΟΜΑΔΑ 
Δ)».

13.Χορήγηση  1ης παράτασης  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου 
«Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαϊρ”».

                                                         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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