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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 26 Οκτωβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: -24589-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX 23810 26594
Email Address: dimitriadoul@edessa.gr

         Αριθ. Συνεδρίασης: 27η/2017

                                                                                                  Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

2. Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής
3. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

4. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
5. Ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας

             Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη  Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 
09:00 π.μ.,  σε  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας,  για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:
1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους 2018.
3. Απαλλαγή  υπολόγου  και  έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  για  επέκταση  και 
βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας.
4. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής. 
5. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών και 

δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και 
χρήσης δημοτικών εκτάσεων.

7. Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου.
8. Λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  μη  έφεσης  κατά  της  απόφασης  με  αριθ. 
143/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας.
9. Λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  μη  έφεσης  κατά  της  απόφασης  με  αριθ. 
156/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και λήψη απόφασης 

επί  των  αποζημιώσεων  του  αναδόχου  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  αγροτικής 
οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου».

11.Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης 
του  έργου  «Διάφορα  ηλεκτρολογικά  έργα  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου 
Έδεσσας».
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12.Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  του  έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β’ Φάση) και τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας».
13.Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  του  έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κερασιάς (Α’ Φάση)».
14.Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  προσωρινού 
αναδόχου  και  λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  του  έργου 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας».
15.Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 19.300,00  € από τον Κ.Α.  02.30.7322.601 που 
αφορά την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση υδάτινου στοιχείου πάρκου 
μικρών καταρρακτών».
16. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 3.647,60 € από τον Κ.Α. 02.30.7323.702 που 

αφορά την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων (β’ Φάση) και 
τσιμεντοστρώσεων Δήμου Έδεσσας».

17. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 384,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7334.703 που αφορά 
την  εκτέλεση  του  έργου  «Διαμόρφωση  -  ανακατασκευή  πεζοδρόμιων  στην  ΔΕ 
Έδεσσας».

18. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 600,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7322.702 που αφορά 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών».

19. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 600,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7336.703 που αφορά 
την  εκτέλεση  του  έργου  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  πρανών  χειμάρρου 
Κερασιάς (Α' Φάση)».

20. Ανάκληση δέσμευσης  πίστωσης  11.640,00  €  από  τον  Κ.Α.  02.30.7336.603  που 
αφορά την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου  Πρωτομαγιάς  Τ.Κ. Ριζαρίου».

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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Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

   Δημήτριος Γιάννου
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