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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

       

Έδεσσα, 19 Ιανουαρίου 2023  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -677-       
 

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: 2η/2023 

 
 

ΠΡΟΣ 

1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας 

2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

 

          Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 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. Ανακοίνωση απόφασης Αρείου Πάγου. 

2. Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον 

εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση 

δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 

4830/2021”. 

3. Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Έδεσσας από Το Πράσινο Ταμείου του 
έργου «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)». 

4. Αποδοχή επί πλέον χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή αθλητικού 

κέντρου στη θέση “Πασά Τσαΐρ” σε έκταση 75 στρ. του Δήμου Έδεσσας». 

5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 4686 δημοτικής 

έκτασης στην Κοινότητα  Άρνισσας  

6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της υπ. αριθ. 7065 δημοτικής 

έκτασης στην Κοινότητα Άρνισσας. 

7. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πόλη της Έδεσσας. 
8. Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός έδρας. 

9. Αποδοχή της μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα (δωρεά) ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων από τον Περιφερειακό 
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 
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10. Έγκριση παράτασης – ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης προσωπικού στον 

Δήμο Έδεσσας στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ_3η περίοδος του 2022. 

11. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος και 
συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας για την ασφαλή λειτουργία τους» (έτους 

2023). 
12. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων ενεργειακού συμψηφισμού Δήμου Έδεσσας». 
13. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Ειδικής 

Αρχιτεκτονικής  μελέτης  - κατηγορίας 7 της «Μελέτης αποτύπωσης & αποκατάστασης 
της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας». 

14. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Στατικής 

μελέτης  - κατηγορίας 8 της «Μελέτης αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας 
οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας». 

15. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
Ηλεκτρομηχανολογικής   μελέτης  - κατηγορίας 9 της «Μελέτης αποτύπωσης & 
αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας». 

16. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
Υδραυλικής μελέτης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου 
Σωτήρας – Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική – άδεια χρήσης νερού». 

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και στους Λύκους». 

18. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Μουσειολογική – Μουσειογραφική 
μελέτη Κανναβουργείου». 

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση και βελτίωση δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού». 
20. Έγκριση  παράτασης της σύμβασης «Υπηρεσίες εκπόνησης Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου 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.                                                                                     


