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ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
Email: dimitriadoul@edessa.gr

       Α/Α Συνεδρίασης: 22η/2019

ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας 
2. Τους Προέδρους Κοινοτήτων 

       
           Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ., 
σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
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), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

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

μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται  από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 
(Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).
3.  Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.                  
4. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων. 
5. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.               
6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη των τελών διαφήμισης.                  
7. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση.
8. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών.
9. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή 

μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου.
10. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 

ή  μη  των  δικαιωμάτων  χρήσης  αυτοκινήτου  καταβρεχτήρα  και  αεροσυμπιεστή, 
γερανού, καλαθοφόρου, ημιφορτηγού, φορτηγού, φορτωτή – εκσκαφέα και γκρέιντερ 
του Δήμου.
11. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή 

ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών 
δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
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12. Εισήγηση προς  το  δημοτικό  συμβούλιο για  λήψη απόφασης  για  την επιβολή 
ημερήσιου τέλους για την χρήση χώρου στη Λαϊκή Αγορά.
13. Εισήγηση  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  για  την 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης λόγω πτώσης 

δένδρου σε αποθήκη στην Κοινότητα Πλατάνης του Δήμου Έδεσσας.
15. Διαγραφές ποσών από  βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
16. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  παραίτηση  από  την  με  αριθμ.  καταχ. 

ΑΚ77/2019 ανακοπή του Δήμου κατά του Νικολάου Λεπίτκα.
17. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  παραίτηση  από  την  με  αριθμ.  10/2018 

ανακοίνωση  δίκης  –  προσεπίκληση  σε  αναγκαστική  παρέμβαση  του  Ελληνικού 
Δημοσίου.
18. Ανακοίνωση απόφασης – συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη 

ενδίκου μέσου».
19. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της 

αναίρεσης».
20. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας».
21. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β’ Φάση».
22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές – διαμορφώσεις στις 

πλατείες Άνω Γραμματικού, Πλατάνης & περιβάλλοντος χώρου σχολείου Φλαμουριάς»
23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Καρυδιάς».
24. Παραλαβή  Στατικής,  Αρχιτεκτονικής  και  Ηλεκτρομηχανολογικής  μελέτης 

εφαρμογής για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».
25. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου Έδεσσας» (2019), προϋπολογισμού 19.999,83 € (Κ.Α. 02.20.7335.901 – ΣΑΤΑ).
26. Έγκριση  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  κατάρτιση  Όρων  δημοπράτησης  και 

συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών  φαινομένων»  προϋπολογισμού  74.399,83  €  (Κ.Α.  02.30.7122.901  – 
ΥΠ.ΕΣ.).

                                                         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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