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       Α/Α Συνεδρίασης: 31η/2020

ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων

των Κοινοτήτων
     
         Καλείστε  να  συμμετέχετε  στη  δια  περιφοράς, τακτική  συνεδρίαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί  τη  Τρίτη 24 Νοεμβρίου  2020 
από ώρα 10:00 π.μ. έως  12:00μ.μ. 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. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς 
Εφετείου Αναστολών Αθηνών, αναφορικά με την ποινική υπόθεση ENERGA - HELLAS 
POWER και διορισμός δικηγόρου».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού.
3. Έγκριση  1ου Πρακτικού  Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών/Τεχνικών  Προσφορών  του  Ανοικτού  Διεθνή,  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος 99509 για την « Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για 
τρία (3) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων». 

4. Έγκριση  1ου  Πρακτικού  Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών/Τεχνικών Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για τη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CINECULTURE»

5. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε.  του  έργου  «Αποκατάσταση  ασφαλτοστρώσεων  και 
κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας».

6. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε.  του  έργου  «Διάφορα  ηλεκτρολογικά  έργα  σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας».

7. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε.  του  έργου  «Αντιστήριξη  &  τσιμεντόστρωση  δρόμου 
εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας».

8. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Ανακατασκευή γηπέδου Έδεσσας με φυσικό χλοοτάπητα».
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9. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή  προθαλάμου  &  ανακαίνιση  υφιστάμενων  WC  στο  Δημοτικό  Σχολείο 
Ζέρβης».

10. Έγκριση  3ου  Πρακτικού  –  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  Προσωρινού 
Αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού εκπόνησης της 
μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης κλειστού γυμναστηρίου γυμνασίου Άρνισσας».

11. Κατάρτιση  όρων  δημοπράτησης  και  συγκρότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου της  "Άνω Εστίας" και μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της 
διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας», προϋπολογισμού 70.280,11 € 
(Κ.Α. 02.30.7412.202 – ΣΑΤΑ).

12. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου “Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Β Φάση)”.

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη 
στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  2020  του 
Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  στον  Άξονα 
Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)

14.Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της Πράξης: “Έδεσσα-City Branding».
15. Έγκριση της αριθ. 51/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ  του  Δήμου  με  την  επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»  με  θέμα  «4η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

                                                                           Ο Πρόεδρος της
                                                               Οικονομικής Επιτροπής

                                                              Δημήτριος Γιάννου
    
       Επιπλέον, σας αποστέλλεται συνημμένα πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση 
του ή μη. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΠΑΡΩΝ, ΑΠΟΧΗ, 
αλλά  και  παρατηρήσεις.  Οι  συμπληρωμένοι  πίνακες  ψηφοφορίας  να  επιστραφούν 
κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  στο  email 
dimitriadoul  @  edessa  .  gr  .

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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