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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  

Έδεσσα, 26 Μάϊου 2022  
 

                  Αριθ. Πρωτ.: -6852-       
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ουρανία Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 
Email: pasiali@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 12η/2022 

 
ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 

των Κοινοτήτων 
 
        Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σε 

τακτική δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 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 της 
από 11.3.2020 Π.Ν.Π, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω 

Αναπλάσεων», προϋπολογισμού 1.480.000,00 € (Κ.Α. 02.64.7331.902 – ΕΠΑΝΕΚ 

2014-2020 + ΠΔ) 

2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του 

έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» 

3. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού 

Άρνισσας – Β΄ Φάση” ως προς την αντικατάσταση των σωλήνων ομβρίων υδάτων 

4. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Κατασκευή στραγγιστηρίου & αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. 

Φωτεινής» 

5. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής 

του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Έδεσσας» (Α.Μ. 17/2019) 

6. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο: «Κατασκευαστικές 

παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)», εγγραφή στον 

προϋπολογισμό του Δήμου του ποσού χρηματοδότησης, κάλυψη του επιπλέον 

ποσού από ίδιους πόρους και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης 

7. Αποδοχή χρηματοδότησης των υποέργων 129 «Ενίσχυση της 

μικροκινητικότητας στο Δήμο Έδεσσας» και 130 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Έδεσσας» και των 
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όρων ένταξης της πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών 

Κέντρων)» 

8. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που 

βρίσκονται στον οικισμό Κερασιάς της Κοινότητας Καρυδιάς 

 
 

 
                                                         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.                                                                                     


