
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
  Έδεσσα, 27 Ιανουαρίου 2022  

 

             Αριθ. Πρωτ.: - 860 -             
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

ΑΡΜΟΔΙA: Ουρανία Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 

Email: pasiali@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 2η/2022 

 
 

ΠΡΟΣ 
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας 
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 

των Κοινοτήτων 

         
          Καλείστε να συμμετέχετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

10:00 π.μ., δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, με τη συμμετοχή μόνο όσων 
πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των 

υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 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 αριθμ. 643/69472/24-9-

2021  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Επανασυζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση δικογράφου. 
3. Αποδοχή όρων δανείου για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου 

Έδεσσας (Παναγίτσας και Ριζαρίου), ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

4. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας δημότη της Έδεσσας. 

5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 264 αγροτεμαχίου  
στην Κοινότητα  Άρνισσας  

6. Ανάκληση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στον 
οικισμό Μαργαρίτας της Κοινότητας Σωτήρας. 

7. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Σπίτι του 

Βαροσίου (πρώην οικία Τσάμη) στη ΔΗΚΕΔΕ. 
8. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το Μύλο του 

Σαλαμπάση στη ΔΗΚΕΔΕ. 

9. Έγκριση της αριθ.64/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2019- συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος, 
χρήσεως 2019 του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας». 

10. Έγκριση της αριθμ. 66/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. 
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έτους 2021». 
11. Επιστροφή και παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Προγράμματος «Βοήθεια 

στο Σπίτι» στο Δήμο Έδεσσας. 

12. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμου Έδεσσας. 

13. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«Επισκευή – συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους 
χώρους τους» 

14. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Αποκατάσταση τοιχίου οδού Μ. Αλεξάνδρου» 

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός Σταθμός)» 
16. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο 

«Επικαιροποίηση Μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Άρνισσας» 
17. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Τοιχία αντιστήριξης δημοτικών οδών στην ΔΕ Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 4/2020) 

18. Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός έδρας. 
19. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου 

για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021 
20. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 

Έδεσσας                                                                              
21. Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 

εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2022». 
22. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων των 

υποέργων 3 και 4 της πράξης “Έδεσσα City Branding”  
23. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης: 

«Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και 

προβολή του πολιτιστικού – τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας» 
24. Σύνταξη σχεδίου 1ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. 

έτους 2022 

25. Απόδοση μίσθιου του δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Άγρα  
26. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ. αριθ. 2532   

αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Άρνισσας 
27. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας». 

28. Έγκριση 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την κατασκευή αθλητικού κέντρου στη θέση ¨Πασά – Τσαΐρ¨ 
σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» 

29. Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού Καταρρακτών 
Δήμου Έδεσσας» 
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Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Παρασκευή 28-1-2022 και 
ώρα 14:00 μ.μ. τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τον τρόπο συμμετοχής 
τους στη συνεδρίαση. 

 
 
 

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. 
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς συζήτηση να 
παραβρίσκονται στην συνεδρίαση.                                      


