
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 10 Μαΐου 2019 

                  Αριθ. Πρωτ.: -8351-

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: 12η/2019

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
                      

       Καλείστε να προσέλθετε τη  Τρίτη 14 Μαΐου 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.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση  του 
8ο Νηπιαγωγείου της Δ. Ε. Έδεσσας.

2.Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  για  την  εκμίσθωση  δύο   αγροτεμαχίων  στο 
αγρόκτημα Ζέρβης  στην Τ.Κ. Παναγίτσας της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  αντικατάσταση  μέλους  Επιτροπής 
Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων & Προμήθεια 
Γάλακτος.

4.Έγκριση  2ου Πρακτικού  Δημοπρασίας  (Αποσφράγιση  –  Αξιολόγηση 
Οικονομικών Προσφορών) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου 
Έδεσσας».

5.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Άρνισσας».

6.Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Επέκταση 
αρδευτικού δικτύου Καρυδιάς».

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

8.  Έγκριση  Πρακτικού  3  –  Αποσφράγιση  και  έλεγχος  Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης  Δημόσιου  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του 
έργου «Σχέδιο  Ανάδειξης  της  ταυτότητας  της  Έδεσσας  και  σύνταξη  προδιαγραφών 
επιλεγμένων δράσεων». 

9.Απαλλαγή υπολόγου και  έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 
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βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 157A/2019 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

                                                         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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