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                                                                                                  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
             
          Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00 
π.μ.,  σε  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας,  για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας 
Γουναρά.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση 
του  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2019-2021  του 
Δήμου Έδεσσας. 

3. Εξέταση  του  αριθ.  πρωτ.  10099/30-05-2018 αιτήματος  του  αναδόχου  της 
προμήθειας  με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου 
Έδεσσας  με  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  νέας 
τεχνολογίας LED».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία 
Κερασιάς - Καρυδιάς» (Αριθ. μελ. 15/16)

5. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (Α.Π.Ε.)  του  έργου 
«Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» 
ΤΠ2017 . 

6. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 509,98  € από τον Κ.Α. 02.30.7333.821 που 
αφορά  την  εκτέλεση  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  δρόμου  εντός  σχεδίου  οικισμού 
Άρνισσας».
7. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 9.029,08 € από τον Κ.Α. 02.30.7326.803 που 
αφορά  την  εκτέλεση  του  έργου  «Κατασκευή  WC  επισκεπτών  στο  δημοτικό  κέντρο 
καταρρακτών».

8. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας 
Τ.Κ. Βρυττών – Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας γέφυρας στην Τ.Κ. Ριζαρίου» 
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9. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου «Επέκταση αρδευτικών δικτύων Νησίου και Αγίας Φωτεινής».
10. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου  «Αγροτική  οδοποιία  Σμαρέκας-Λόγγου-Κλεισοχωρίου,  Μεσημερίου,  Ριζαρίου, 
Πλατάνης- Καισαριανών & Φλαμουριάς - Αγ. Φωτεινής».

11. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  «Τοπογραφική  μελέτη,  κτηματογράφηση, 
σύνταξη  διαγραμμάτων  αναλογισμού  σε  οδούς  εντός  σχεδίου  πόλεως 
Έδεσσας», προϋπολογισμού 23.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7412.801 - ΣΑΤΑ).

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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