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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

       

Έδεσσα, 18 Νοεμβρίου 2022  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -15.171-       

 

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

Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου 
TΗΛΕΦ. 2381350782 
Email: dimitriadoul@edessa.gr 

 
     Α/Α Συνεδρίασης: 28η/2022 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας 
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων 

 
 

          Καλείστε να προσέλθετε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 

π.μ., σε τακτική δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  και με τη διαδικασία 

της τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

2. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 

του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων). 

3.  Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.                   

4. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες 

υγρών καυσίμων.  

5. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.                

6. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.                   
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7. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε 

περίπτωση. 

8. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών. 

9.  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών-δικαιωμάτων νεκροταφείου. 

10. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για 

αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης αυτοκινήτου καταβρεχτήρα και 

αεροσυμπιεστή, γερανού, καλαθοφόρου, ημιφορτηγού, φορτηγού, φορτωτή – 

εκσκαφέα και γκρέιντερ του Δήμου. 

11. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 

αναπροσαρμογή ή μη  του ημερήσιου τέλους για την χρήση χώρου στη Λαϊκή 

Αγορά. 

12. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης. 

13. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 

αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης. 

14. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 

Έδεσσας. 

15. Έγκριση της αριθμ. 69/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: 

«Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού 2023. Εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης 

διαφοράς εσόδων εξόδων σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης». 

16. Έγκριση της αριθμ. 70/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: 

«Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023». 

17. Έγκριση της αριθμ. 71/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: 

«Κατάρτιση και Ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) 2023». 

18. Έγκριση της αριθμ. 74/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα: «5η 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022». 

19. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση του 

προϋπολογισμού του έργου με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου 

Έδεσσας. 

20. Ανακοίνωση δικογράφου. 

21. Ανακοίνωση δικογράφων. 

22. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 309/2022 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για 

την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως προς την αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου». 

23. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή του κοινού σχολικού 

προαύλιου χώρου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής, του 3ου Δημοτικού Σχολείου και 
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του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στη δημοτική 

κοινότητα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού 259.540,00 € (Κ.Α. 

02.64.7336.101 – ΤΑΡ+ΠΔ). 

24. Έγκρισης της 4ης Τροποποίησης της από 19-04-2018 Προγραμματικής 

Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Στερέωση, Συντήρηση & 

Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘’Χουνκιάρ Τζαμί’’ στην Έδεσσα» (Β’ Φάση) 

(ΥΠΟ2). 

25. Έγκριση 1ης παράτασης της τμηματικής ημερομηνίας υποβολής των 

μελετών Πυροπροστασίας και των Τευχών Δημοπράτησης στα πλαίσια εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του 

Δήμου Έδεσσας». 

26. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας  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.                                                                                     


