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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 την Τρίτη 15 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. Έγκριση  της  αριθμ.  39/2020  απόφασης  της  Δημοτικής  Κοινωφελής 
Επιχείρησης  Δήμου  Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  με  θέμα  «2η Αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

2. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους 
τους».

3. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στο κτίριο 
του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου Έδεσσας με φυσικό χλοοτάπητα».

5. Συγκρότηση  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαΐρ”» (Α.Μ. 41/2018).

6. Συγκρότηση  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Ανόρυξη 3ων ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά» (Α.Μ. 38/2018).

7. Συγκρότηση  Επιτροπής  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  πρανών  χειμάρρων  Κερασιάς  (Β’  Φάση)  και 
Καρυδιάς» (Α.Μ. 36/2018).

8. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση της οδού 
Σαμαρίου - Ριζαρίου», προϋπολογισμού 10.437,84 € (Κ.Α. 02.30.7412.201 – ΣΑΤΑ).
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9.  Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής 
Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
εξοπλισμού θερινού κινηματογράφου και οικίας Τσάμη στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου Cineculture» η οποία υλοποιείται μέσω του Προγράμματος INTERREG IPA CBC 
Greece-Republic of North Macedonia,  προϋπολογισμού  71.703,00€ 
(02.61.7135.040, 02.61.7135.041 και 02.61.7135.042).

                                                                           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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