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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

  
Έδεσσα, 2 Απριλίου 2021  

 
                  Αριθ. Πρωτ.: -4.740-             

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
ΑΡΜΟΔΙA: Ουρ. Πασιαλή 
TΗΛΕΦ. 2381350783 

Email: pasiali@edessa.gr 

 

       Α/Α Συνεδρίασης: 8η/2021 

 

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 την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., με 
τηλεδιάσκεψη, 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. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την εκπόνηση της μελέτης «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου "Άνω Εστίας"», προϋπολογισμού 32.544,46 € (Κ.Α. 

02.30.7412.100 – ΣΑΤΑ) 
2. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Επέκταση  αρδευτικού δικτυού λόγγου Έδεσσας» 
3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στη Σωτήρα και 

στους Λύκους» 
4. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικού έργου & επισκευές 

τοιχοποιίας στο Δημοτικό Σχολείο   Γραμματικού» 
5. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού αγωγού, φρεατίων και 
πτερυγότοιχου στο αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Νησίου» 

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. 

Αλέξανδρος” και περιβάλλοντος χώρου (Β’ Φάση)» 
7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων για 3 έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του 
Προσώπων» (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12057/2020) 

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
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απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 
9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Επισκευή υπερχειλιστή φραγμάτων Φλαμουργιάς και Μαργαρίτας» (Α.Μ. 
33/2018) 

10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Επέκταση αρδευτικών δικτύων Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού» (Α.Μ. 
8/2019) 

11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Επέκταση αρδευτικού δικτύου Καρυδιάς» (Α.Μ. 4/2019) 

12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βρυττών και 
αντικατάσταση τσιμενταύλακα με σωληνωτό αγωγό στην Τ.Κ. Σωτήρας» (Α.Μ. 
40/2018) 

13. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου 

Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως 
εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"» 

14. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου «Έργα υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -
Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» 

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : 

«Έργα υποδομών ανακατασκευής Παιδικών Χαρών»  (αρ. μελ. 1/19) 
16. Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 

 
 

 

   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.                                                                                     


