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3. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
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ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Έδεσσας
             
          Καλείστε να προσέλθετε τη Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., 
σε  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απόκρουση δικογράφων.
2. Ανακοίνωση αποφάσεων.
3. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.
4. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 

«Επισκευές – συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρήστους χώρους Δ.Ε. Βεγορίτιδας» 
(αρ. μελ. 45/2016).

5. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Κερασιάς» (αρ. μελ. 28/2017).

6. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Προσωρινές διαμορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας για δοκιμαστική λειτουργία 
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  και  κατασκευή  πεζοδρομίων  οδού  Ικονίου»  (αρ.  μελ. 
46/2016).

7. Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Β’ Φάση)». 

8. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαϊρ”».

9. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
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του έργου «Επισκευές-διαμορφώσεις στις πλατείες Άνω Γραμματικού, Πλατάνης & 
περιβάλλοντος χώρου σχολείου Φλαμουριάς».

10. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
του  έργου  «Διάφορα  ηλεκτρολογικά  έργα  σε  κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου 
Έδεσσας».

11. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας».

12. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των 
προσωρινών αναδόχων και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
της «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας».

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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Ο Πρόεδρος της
 Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Γιάννου
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