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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα, 28 Αυγούστου 2020  

 
                  Αριθ. Πρωτ.: - 11.103 -       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
ΑΡΜΟΔΙA: Ουρ. Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 

FAX: 2381026594 
Email: pasiali@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 23η/2020 

 

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 την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 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. Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 
2. Έγκριση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τρία (03) 

έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων.  

3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησης 
και Συγκρότηση  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Υγρών Καυσίμων για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των 
Νομικών του Προσώπων». Προϋπολογισμού 1.254.713,01 € με τον Φ.Π.Α..  

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής 
διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών για την πράξη 
«Συμβουλευτική και Ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041430 συνολικού 
προϋπολογισμού 36.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).  

5. Διαγραφές ή μη ποσών από  βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους.  
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση 

και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 

375A/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
7. Ανακοίνωση δικογράφου – συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση 

αυτού (προσφυγή Χρυσούλας Μουράτογλου). 

8. Ανακοίνωση δικογράφου – συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση 
αυτού (αγωγή Αντωνίου Μυλωνά). 
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9. Ανακοίνωση δικογράφου, συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό 
πληρεξούσιου δικηγόρου. 

10. Ανακοίνωση απόφασης δικαστηρίου. 
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τοιχία αντιστήριξης δημοτικών οδών στην 

Δ.Ε. Έδεσσας». 

12. Έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της «Μελέτης γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας» και λήψη απόφασης για 
επαναδημοπράτηση χωρίς τροποποίηση των όρων. 

13. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 

«Κατασκευή τσιμενταύλακα στην Τ.Κ. Βρυττών». 
14. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου 

Άρνισσας». 
15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Ανάπλαση πλατείας Μεσημερίου» (Α.Μ. 10/2018). 

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κ. Γραμματικού» (Α.Μ. 44/18). 

17. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προθάλαμου & ανακαίνιση 
υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης», προϋπολογισμού 20.000,00 € (Κ.Α. 

02.30.7326.202 – ΣΑΤΑ). 
18. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας», 
προϋπολογισμού 48.858,13 € (Κ.Α. 02.30.7333.203 – ΣΑΤΑ). 

19. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών - ασφαλτικών στο 
αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω φυσικών καταστροφών», προϋπολογισμού 
230.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7333.210 – ΥΠΕΣ (Αριθ. Αποφ. 44456/15-07-2020)). 

20. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο 

Έδεσσας», προϋπολογισμού 2.504.860,00 € (Κ.Α. 02.64.7341.901 – ΕΠ «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020»). 
 

                                                                           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.                                                                                     


