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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 4 Αυγούστου 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. Σύνταξη σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2020.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα.
3. Διαγραφές ποσών από
βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους του
Δήμου.
4. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με
τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου
Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία
πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"».
5. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) της σύμβασης μελέτης με τίτλο
«Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού
Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και
τουριστικής δραστηριότητας"».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή
πλακόστρωτης οδού εντός οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».
7. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου
εκτέλεσης
του
έργου
«Αποκατάσταση
ασφαλτοστρώσεων
και
τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας - Β' Φάση».

1

8. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά
κτίρια και στους αύλειους χώρους τους».
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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