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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 κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 από ώρα 10:00 π.μ.,
έως 11.00΄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 θέμα
ημερήσιας διάταξης το εξής:
 Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου με αριθμό συστήματος ΕΣΥΔΗΣ
87909 και της αριθ. 227/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την
«Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με
εμπορικό κέντρο Έδεσσας»
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η απόφαση για ακύρωση του
διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΥΔΗΣ 87909 θα πρέπει να ληφθεί και να
ανέβει στο σύστημα πριν τις 24/08/2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών).
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.
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