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       Α/Α Συνεδρίασης: 8η/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 την  Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.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. Ανακοίνωση δικογράφου – συζήτηση και λήψη απόφασης για αντίκρουση αυτού.
2. Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2020.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας προστατευτικών θέσεων εργασίας.
4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
5. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 
6. Έγκριση της αριθμ. 4/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Σχολική  Επιτροπή  Α΄/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Έδεσσας»  με  θέμα  «Έγκριση 
απολογισμού οικον. έτους 2019»

7. Έγκριση της αριθμ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική  Επιτροπή  Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Έδεσσας»  με  θέμα  «Έγκριση 
απολογισμού οικον. έτους 2019»

8. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ορύγματος επενδεδυμένης τάφρου στην είσοδο του 
οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου»,  προϋπολογισμού 50.000,00 € (Κ.Α. 02.30.7323.202 – 
ΣΑΤΑ).

9. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του  έργου  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εγκαταστάσεων 
αεροδρομίου αερολέσχης Έδεσσας».

10.Έγκριση 3ου  Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και 
λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  εκπόνησης  της  μελέτης 
«Τοπογραφική  αποτύπωση,  κτηματογράφηση,  μελέτη  οδού  αγροτικής  οδοποιίας 
Φλαμουριάς».
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11.Έγκριση 3ου  Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και 
λήψη  απόφασης  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  εκπόνησης  της  μελέτης 
«Τοπογραφική μελέτη - μελέτη οδών περιμετρικά του οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».

12.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  του  έργου  «Διαμόρφωση  –  Ανακατασκευή  πεζοδρομίων  στην  Δ.Ε. 
Βεγορίτιδας».

13.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  του  έργου  «Αποκατάστασης  διαβάσεων  από  κυβόλιθο  επί  της  18ης 
Οκτωβρίου λόγω καθιζήσεων».

14.Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  του  έργου  «Αποκατάσταση  τμήματος  αρδευτικού  αγωγού  στο  αγρόκτημα 
Άγρα».

15.Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  «Αποκατάσταση 
ασφαλτοστρώσεων  και  κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  σε  οικισμούς  του  Δήμου 
Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 10/2019.

16.Χορήγηση  1ης παράτασης  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου 
«Ανακατασκευή πλακόστρωτης οδού εντός οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».

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 ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ, αλλά 
και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας να επιστραφούν μέχρι τη 
Παρασκευή 3/4/2020 και  ώρα 10:00 μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  στο email 
dimitriadoul  @  edessa  .  gr   και  pasiali  @  edessa  .gr  ,  ενώ  σε  περίπτωση  μη  επικοινωνίας 
τεκμαίρεται θετική ψήφος. 

                                                                          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.                                                                                    
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