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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  

Έδεσσα, 23 Οκτωβρίου 2020  
 

                  Αριθ. Πρωτ.: - 14.384-       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ουρ. Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350782 
FAX: 2381026594 

Email: pasiali@edessa.gr 

 
       Α/Α Συνεδρίασης: 28η/2020 

 
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 την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 
10:00 π.μ. 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), 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. Διαγραφές ποσών από  βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 
2. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας 

Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας. 

3. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην 
Κοινότητα Παναγίτσας του Δήμου Έδεσσας. 

4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 
αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Παναγίτσας του Δήμου Έδεσσας.  

5. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 

αγροτεμαχίου στον  οικ. Ζέρβης της Κοινότητα Παναγίτσας του Δήμου Έδεσσας. 
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 

αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας. 
7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 1ου και  

8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας. 

8. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης «ΕΔΕΣΣΑ – CITY BRANDING». 
9. Υποβολή αιτήματος παράτασης χρονοδιαγράμματος της Πράξης: 

«Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού 
Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας»  

10. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση της 
οδού Σαμαρίου - Ριζαρίου» 
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11. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Έδεσσας»» 

12. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών-ασφαλτικών στο αγρόκτημα του Δήμου 
Έδεσσας λόγω φυσικών καταστροφών» 

13. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» 

14. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» 

15. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με 
τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου 
Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία 

πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"» 
16. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση Όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» 
17. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση Όρων δημοπράτησης και 

συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας» 

18. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 

υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & έτοιμου 

σκυροδέματος» 
19. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – 
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας» 

20. Έγκριση 2ης τροποποίησης (χορήγηση παράτασης) προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο με τίτλο 

«Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας» 
ως προς τον χρόνο ισχύος της για την αποπληρωμή του έργου.  

21.  Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο 

«Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού». 

22.  Έγκριση της αριθ. 42/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «3η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020». 

 
                                                                           Ο Πρόεδρος της 

                                                               Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

 
 

                                                              Δημήτριος Γιάννου 
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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.                                                                                     


