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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

       

  Έδεσσα, 7 Ιουλίου 2022  
 

    Αριθ. Πρωτ.: -8887-       

 

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: 16η/2022 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας 
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων 

των Κοινοτήτων 

 
       
 Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., 

σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό 
Κατάστημα 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), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.  Ανακοίνωση δικογράφου. 
2. Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

3. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού ή συνολικού 
αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλου για την οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και 

το σχεδιασμό συστήματος “Πληρώνω όσο Πετάω”», σύμφωνα με το άρθρο 221 
παρ.11δ του Ν.4412/2016. 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : 

«Κατασκευή τεχνικών στο ορεινό αγροτικό τμήμα Τ.Κ Καρυδιάς- Α' Φάση» (Αρ. 
Μελ. 03/2020). 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : 
«Επέκταση  αρδευτικών  δικτύων Νησίου, Ζέρβης, Πλατάνης και Λόγγου 
Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 05/2020). 

6. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του 

έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος 
του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής 
δραστηριότητας». 

7. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων». 
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8. Εξέταση της αίτησης του αναδόχου του έργου «Ενοποίηση Τουριστικού με 

Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας» για έναρξη κατεδάφισης του υπάρχοντος κλειστού 
γυμναστηρίου στο χώρο του παλαιού γηπέδου. 

9. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του Κλειστού Κολυμβητήριου 
Έδεσσας», ως προς την αντικατάσταση των χαλυβδοσωλήνων μαύρων χωρίς ραφή 

και των βαλβίδων διακοπής και αντεπιστροφής. 
10. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με 

τίτλο «Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ». 

11. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού έτους 2023 

 
 

 

 
                                                         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.                                                                                     


