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ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων

των Κοινοτήτων
     
           Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών 
της  Οικονομικής  Επιτροπής τη  Τρίτη  16  Ιουνίου  2020  και  ώρα 10:00  π.μ., 
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  του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,  με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ανακοίνωση εγγράφου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση εταιρείας για καταβολή 

Φ.Π.Α.
3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  το  υπόμνημα-αναφορά 

εταιρείας  επί  του  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο  με  τίτλο 
«Ψηφιακή Περιήγηση στο Βαρόσι».

4. Σύνταξη σχεδίου 7ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.

5. Εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως 
καταβληθέντα.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» (Α.Μ. 18/2018).

7. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Αποκατάσταση  ασφαλτοστρώσεων  και 
τσιμεντοστρώσεις  σε  οικισμούς  του  Δήμου  Έδεσσας  -  Β'  Φάση»,  προϋπολογισμού 
168.000,30 € (Κ.Α. 02.61.7333.950 – ΥΠ.ΕΣ. (αρ. αποφ. 30292/19-04-2019)).

8. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων  Δ.Ε. 
Βεγορίτιδας  –  Α’  φάση»,  προϋπολογισμού  104.999,77  €  (Κ.Α.  02.30.7333.202  – 
ΣΑΤΑ).
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9. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Έδεσσας με φυσικό 
χλοοτάπητα»,  προϋπολογισμού  79.628,62  €  (Κ.Α.  02.61.7326.201  –  ΥΠ.ΕΣ. 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

10. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Κατασκευή  τσιμενταύλακα  στην  Τ.Κ. 
Βρυττών», προϋπολογισμού 23.498,46 € (Κ.Α. 02.25.7312.202 – ΣΑΤΑ).

                                                                           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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