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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
             
          Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ., σε 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών 

καθαριότητας και φωτισμού.
2. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των 

δικαιωμάτων νεκροταφείου.
3. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των 

δικαιωμάτων χρήσης αυτοκινήτου καταβρεχτήρα και αεροσυμπιεστή, γερανού, 
καλαθοφόρου, ημιφορτηγού, φορτηγού, φορτωτή – εκσκαφέα και γκρέιντερ του 
Δήμου.

4. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών και 
δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και 
χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επικαιροποίηση του τέλους 
παρεπιδημούντων.  

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών της 
ελεγχόμενης στάθμευσης.

7. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
8. Σύνταξη σχεδίου 17ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2017.
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 
339A/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
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10. Σύνταξη έκθεσης Β΄ Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

11. Επικύρωση  Πρακτικού-2  που αφορά την Αποσφράγιση - Αξιολόγηση 
οικονομικών προσφορών του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 
Συστήματος 42187 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του προσώπων».
12. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις και παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (ΔΑΚ) 
Έδεσσας Ν. Πέλλας», προϋπολογισμού 55.000,00 € (Κ.Α. 02.61.7331.700 - ΠΔΕ). 
13. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων Παιδικών Χαρών» .

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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