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    Αριθ. Συνεδρίασης: 10η/2017

                                                                                                  Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
3. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

4. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
5. Ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             

          Καλείστε να προσέλθετε τη  Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και  λήψη απόφασης για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο έπειτα 
από την με αριθ. 2474/2016 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Εξέταση  αιτήματος  αιρετού  του  Δήμου,  για  νομική  κάλυψη  για  παράσταση 
ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Έδεσσας κατά τη δικάσιμο της 16ης.06.2017 
δυνάμει του  αριθ. 222/2015 κλητήριου θεσπίσματος.
3. Ανάκληση  ή  μη  της  δήλωση  παράστασης  πολιτικής  αγωγής  επί  της 
σχηματισθείσας δικογραφίας με αριθμό ΒΜ Α2016/520».
4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών εκτάσεων στην 
Τ.Κ. Παναγίτσας.
5. Σύνταξη  έκθεσης  Α΄  Τριμήνου  του  έτους  2017  για  την  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης ΕΠΑΛ, 1ου και 3ου 
Γυμνασίου Έδεσσας», προϋπολογισμού 7.200,00 € (Κ.Α. 02.30.7331.702 – ΥΠ.ΕΣ.).
7. Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  και 
συγκρότηση  των  Επιτροπών  :  α)  διενέργειας  της  δημοπρασίας  και  αξιολόγησης  των 
προσφορών και β) αξιολόγησης των ενστάσεων, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 
προϋπολογισμού 46.399,75 € (ΚΑΕ 02.30.6661.001 - ΣΑΤΑ).
8. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  του  έργου 
«Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακού δρόμου Ζέρβης».
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9. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας».
10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια» (Αρ. μελ. 38/14).
11. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευές  – συντηρήσεις  σε  υπαίθριους κοινόχρηστους  χώρους Δ.Ε.  Έδεσσας»  (Αρ. 
μελ. 48/15).
12. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κλεισοχωρίου» (Αρ. μελ. 43/15).
13. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού οδικού δικτύου του 
Δήμου Έδεσσας» (Αρ. μελ. 4/15).

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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