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Έδεσσα, 5 Δεκεμβρίου 2019 

                  Αριθ. Πρωτ.: - 23. 521 - 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
Email: dimitriadoul@edessa.gr

       Α/Α Συνεδρίασης: 27η/2019

ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων

των Κοινοτήτων

       Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., σε 
τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας, 
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), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος  και  έγκριση  των  οικονομικών  καταστάσεων  του  Δήμου  Έδεσσας 
οικονομικού  έτους  2018  (ισολογισμός,  απολογισμός  και  αποτελέσματα  χρήσης)  και 
υποβολή τους για έγκριση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Έγκριση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

3. Εξειδίκευση πίστωσης για  απόδοση χρηματοδότησης στις  Σχολικές  Επιτροπές 
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

4. Λήψη  απόφασης για  οικονομική  επιχορήγηση  στη  Δημοτική  Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήμου Έδεσσας.

5. Έγκριση  της  αριθμ.  56/2019  απόφασης  της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  με  θέμα  «4η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019».

6. Διαγραφές ποσών από  βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 23222/2-12-2019 αιτήματος 

της κας Αικατερίνης Ζδρού για νομική κάλυψη.
8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
9. Επαναφορά  αιτήματος  για  καταβολή  αποζημίωσης,  λόγω  πτώσης  τμήματος 

δένδρου σε αποθήκη στην Πλατάνη.
10.Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  δημοτικού 

ακινήτου στην Πλ. Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
11.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο αγροτεμαχίων 

στην κοινότητα Παναγίτσας.
12.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην 

κοινότητα Γραμματικού.
13.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

για εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στην κοινότητα Παναγίτσας.
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14.Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  κοινόχρηστου 
χώρου  για  την  προσωρινή  λειτουργία  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  με  ψυχαγωγικό 
αντικείμενο (Λουνα Παρκ).

15.Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  δικαιώματος 
εισόδου στο Σπήλαιο Καταρρακτών. 

16.Χορήγηση  παράτασης  (2ης)  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  «Διαμόρφωση 
Πλατείας Ελευθερίας».

17.Έγκριση  υποκατάστασης  μέλους  της  αναδόχου  ένωσης  οικονομικών  φορέων 
«ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ  Σ.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  –  ΣΑΜΑΡΑΣ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  –  ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  Θ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  –  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ»  στην  Α.Π.  20177/22-10-2019  Σύμβαση 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού 
Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και  επανάχρησή  του,  ως  εστία  πολιτιστικής  και 
τουριστικής δραστηριότητας».

18.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Έδεσσας».

19.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή WC Δημοτικού Σχολείου Ριζαρίου».

20.Ακύρωση  της  Α.Π.  22836/26-11-2019  υπογραφείσας  σύμβασης  με  τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας με ισοπέδωση – εξομάλυνση της σκαφής σε σημεία 
διαβρώσεων των αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Βεγορίτιδας».

                                                         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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