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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

           

Έδεσσα, 5 Αυγούστου 2022  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -10.181-       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου 
TΗΛΕΦ. 2381350782 
Email: dimitriadoul@edessa.gr 

 
     Α/Α Συνεδρίασης: 19η/2022 

 
 

ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων 

 

       
    Καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., 
σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,  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 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 
2. Απαλλαγή  υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 608Α/2022 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

3. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00€) για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με 
τίτλο «Εργασίες καθαρισμού λίμνης Βεγορίτιδας».  

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο «Εργασίες καθαρισμού πρανών οδών για αντιπυρική προστασία» με ιδία μέσα 
του Δήμου Έδεσσας. 

 
                                                         Ο Πρόεδρος της 

                                                               Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

 
                                                               Δημήτριος Γιάννου 
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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.                                                                                     


