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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, δια ζώσης κεκλεισμένων 
των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής τη  Τρίτη 29 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. Αποδοχή δωρεάς ενός οικοπέδου μετά κτίσματος στην πόλη της Έδεσσας.
2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  υποβολή  έγκλησης  -  μηνυτήριας 

αναφοράς. 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εφάπαξ βοηθήματος.
4. Έγκριση της αριθμ. 35/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία 

«ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».  
5. Έγκριση  της  αριθμ.  44/2020  απόφασης  της  Δημοτικής  Κοινωφελής 

Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  με θέμα «Υποβολή αιτήματος προς τον 
Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020».

6. Διαγραφές ή μη ποσών από  βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
7. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση  ακινήτου  για  τη 

στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
8.   Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση ακινήτου  για  τη 

στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
9.     Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη 

στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
10.    Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 

υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης 
Δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών  ή  γενικών  υπηρεσιών  «με  εκτιμώμενη  αξία 
κατώτερη ή ίση των εξήντα (60.000) ευρώ» (χωρίς ΦΠΑ).

1



11.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « Έργα Υποδομής για την Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη Θέση «Πασά-Τσαϊρ» σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας».

12. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας».

                                                                           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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