
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016 
       

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

08.01.2016 ΨΦΚ6ΩΞΒ-0Δ2 

2. Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2015 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

08.01.2016 7ΘΩΞΩΞΒ-Μ9Ξ 

3. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που 
αφορά την υπ’ αριθμ. 178/28.12.2015 αγωγή του 
Κωνσταντίνου Σταματόπουλου του Λεωνίδα  κατά 
του Δήμου Ορεστιάδας 

08.01.2016 6ΑΖ9ΩΞΒ-2ΙΤ 

4. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που 
αφορά την υπ’ αριθμ. 174/23.12.2015 αγωγή του 
Βασιλείου Συναπίδη του Γεωργίου κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

08.01.2016 ΨΒΒ1ΩΞΒ-Σ7Η 

5. Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό 
έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006 

19.01.2016 7ΒΠ9ΩΞΒ-ΦΝΔ 

6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 
της αριθμ. 11389/8.3.1993 απόφασης του Υπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

19.01.2016 Ψ73ΣΩΞΒ-ΤΡ0 

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου και της Τ.Κ. 
Αμπελακίων Δ.Ε. Ορεστιάδας 

19.01.2016 ΩΨΚΨΩΞΒ-ΒΚΥ 

8. Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης, 
διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για το 
διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας” για το έτος 2016-2017 

19.01.2016 ΩΧ6ΠΩΞΒ-ΒΣ0 

9. Έγκριση πρακτικών σχετικά με τον δημόσιο ανοικτό 
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων 
περιοχής Βάλτου – Νεοχωρίου – Στέρνας του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

19.01.2016 6ΦΚΝΩΞΒ-ΧΓΜ 

10. Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.: 
Α2011/716 και Α.Β.Ω.: 591/2015 υπόθεσης κατά του 
τέως Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ορεστιάδας Αναστάσιου Παπαδόπουλου ενώπιον 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας  

19.01.2016 Ω29ΥΩΞΒ-Ρ5Τ 

11. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

25.01.2016 7Χ62ΩΞΒ-ΧΘΨ 

12. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

25.01.2016 ΩΒ93ΩΞΒ-Τ2Ο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%9A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%942
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C9%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%969%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%921%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A37%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%92%CE%A09%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9D%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A873%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A10
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%9A%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%9A%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A76%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A30
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6%CE%9A%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%93%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A929%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A15%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A762%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%98%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9293%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A42%CE%9F


13. Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 
2015 

25.01.2016 68Ξ9ΩΞΒ-909 

14. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή με τον αναπληρωτή του 
για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου Ορεστιάδας για την διαχειριστική χρήση του 
έτους 2015 

25.01.2016 ΩΩΩΝΩΞΒ-Ε1Ζ 

15. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την 
υπ’ αριθμ. 65/2-12-2015 αγωγή του Γεωργίου 
Παπαϊωάννου του Άγγελου  κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

25.01.2016 ΩΣ9ΨΩΞΒ-ΩΝΗ 

16. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης 
που αφορά την υπ’ αριθμ. 12/21.04.2015 αγωγή του 
Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη του Ιωάννη κατά του 
Δήμου Ορεστιάδας 

05.02.2016 Ω6ΟΨΩΞΒ-ΗΑΑ 

17. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

05.02.2016 6ΑΕΡΩΞΒ-Ι70 

18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 

05.02.2016 7ΓΒΑΩΞΒ-Φ9Ρ 

19. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

05.02.2016 7ΓΓ9ΩΞΒ-Κ79 

20. Έλεγχος για το μήνα Ιανουάριο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

05.02.2016 6Ε5ΥΩΞΒ-9Φ8 

21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό των τελών που επιβάλλονται για τη 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

05.02.2016 ΩΧΥΖΩΞΒ-ΣΜΝ 

22. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

23.02.2016 6Ζ03ΩΞΒ-ΓΑΩ 

23. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού 
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων 
βόρειας και νότιας περιοχής Άρδα του Δήμου 
Ορεστιάδας”  

23.02.2016 7Ζ4ΠΩΞΒ-ΜΧ5 

24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την υπ’ αριθμ. 65/2-12-2015 αγωγή του Γεωργίου 
Πα-παϊωάννου του Άγγελου  κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

23.02.2016 6ΕΣΑΩΞΒ-Β3Κ 

25. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

01.03.2016 7ΧΟ6ΩΞΒ-ΚΡΟ 

26. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

01.03.2016 Ω5Κ7ΩΞΒ-2ΨΖ 

27. Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 
Κανίδη Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων 

01.03.2016 ΩΩΑΒΩΞΒ-1Ι9 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%9E9%CE%A9%CE%9E%CE%92-909
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%951%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A39%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9D%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%9F%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%91%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9970
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%92%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A69%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%93%CE%939%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A79
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%955%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A68
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%A5%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9603%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%91%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%964%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A75
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%923%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A1%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%9A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A8%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%91%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%999


28. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Μεταφορά υ-
ποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος προς κατά-
στροφή – αδρανοποίηση σε κλίβανο αποτέφρωσης” 

01.03.2016 77ΔΘΩΞΒ-Γ44 

29. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης για την 
διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων” 

01.03.2016 ΩΔΣΠΩΞΒ-ΤΓΕ 

30. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών προ-
διαγραφών, των όρων διακήρυξης για την διενέργεια 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού 
χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών 
– φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας 2016” 

01.03.2016 ΩΖΜΙΩΞΒ-5Α0 

31. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και ορισμό 
επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο: 
“Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης 
εφαρμογών λογισμικού διοικητικών και οικονομικών 
υπηρεσιών της OTS” 

01.03.2016 Ω0ΙΩΩΞΒ-ΗΟΙ 

32. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

07.03.2016 6ΛΙΓΩΞΒ-ΦΧΧ 

33. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

07.03.2016 ΨΞΓΤΩΞΒ-Χ2Μ 

34. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

07.03.2016 610ΓΩΞΒ-ΓΡ2 

35. Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο 2016 των εσόδων 
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

07.03.2016 ΨΥΕ4ΩΞΒ-ΜΒ3 

36. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
τον επαναπροσδιορισμό Τιμών Ζωνών Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας 

07.03.2016 6ΧΙΕΩΞΒ-ΘΡΘ 

37. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 80/04.01.2016, 
125/05.01.2016 και 3237/05.02.2016 αποφάσεων 
Δημάρχου 

07.03.2016 6ΖΔΙΩΞΒ-6ΡΔ 

38. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Ορεστιάδας για την εκδίκαση των υποθέσεων που 
αφορούν τις υπ’ αριθμ. 39/10.02.2016 και 
61/19.02.2016 αιτήσεις (διαδικασία εκούσιας 
δικαιοδοσίας) των Χρήστου Αυγερίδη, Νικολάου 
Αυγερίδη και Δέσποινας Αυγερίδου προς το Δήμο 
Ορεστιάδας 

07.03.2016 6ΚΧΙΩΞΒ-ΘΜΛ 

39. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την 
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 193/12.10.2012 αγωγής της 
Ζωής Βουλγαράκη του Κωνσταντίνου κατά του 
Δήμου Ορεστιάδας 

07.03.2016 650ΦΩΞΒ-73Α 

40. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

15.03.2016 70ΩΞΩΞΒ-ΛΜΒ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77%CE%94%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9344
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94%CE%A3%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%93%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%9C%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9F%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A7%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A72%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/610%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A12
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5%CE%954%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%923
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A1%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A1%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9A%CE%A7%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%9C%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/650%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-73%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9C%CE%92


41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, τεχνικών 
προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού για την εργασία με 
τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των 
απορριμματοφόρων του Δήμου Ορεστιάδας” 

15.03.2016 7ΗΨΓΩΞΒ-7ΗΧ 

42. Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για: 
“Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου 
Ορεστιάδας” 

15.03.2016 6ΩΒΛΩΞΒ-ΕΞΘ 

43. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την 
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 1045/25.08.2009 αγωγής 
της Ευγενίας Χαματίδη κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

15.03.2016 Ω65ΦΩΞΒ-2Μ2 

44. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου 
του Δήμου Ορεστιάδας” για το έτος 2016-2017 

22.03.2016 6ΔΡΙΩΞΒ-Ν0Υ 

45. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

22.03.2016 Ω7ΘΟΩΞΒ-ΗΑΕ 

46. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

22.03.2016 6Μ8ΞΩΞΒ-Ο68 

47. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

22.03.2016 6ΣΥΘΩΞΒ-46Κ 

48. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Συντήρηση και 
επισκευή των απορριμματοφόρων του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

22.03.2016 ΨΕΓ7ΩΞΒ-ΞΞ1 

49. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2015 μελέτης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας 
έτους 2016” 

22.03.2016 7ΡΦΠΩΞΒ-ΙΗΟ 

50. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2016 ενιαίας μελέτης και 
καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας 
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016” 

22.03.2016 61ΥΨΩΞΒ-ΗΗΞ 

51. Παραλαβή μελέτης του έργου: “Μελέτη 
επεξεργασίας διάθεσης λυμάτων του έργου Ε.Ε.Λ. 
Στέρνας” 

22.03.2016 7ΤΝΔΩΞΒ-ΒΕΩ 

52. Παραλαβή μελέτης του έργου: “Γεωλογική μελέτη 
του έργου Ε.Ε.Λ. Καβύλης Δήμου Βύσσας” 

22.03.2016 686ΚΩΞΒ-0ΙΩ 

53. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκ-
δίκαση της υπ’ αριθμ. 231/29.10.2013 προσφυγής 
του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

22.03.2016 ΨΩ1ΤΩΞΒ-8Σ7 

54. Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.: 
Α2014/183 και Α.Β.Ω.: 682/2015 υπόθεσης κατά του 
τέως Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ορεστιάδας Αναστάσιου Παπαδόπουλου ενώπιον 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ορεστιάδας 

22.03.2016 67ΨΗΩΞΒ-3Ρ1 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%97%CE%A8%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%97%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9E%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A965%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9C2
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D0%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%98%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%91%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C8%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F68
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-46%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%937%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9E1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A1%CE%A6%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%97%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A5%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%97%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A4%CE%9D%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%95%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/686%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%99%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A91%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A37
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A11


55. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

08.04.2016 7ΙΝΗΩΞΒ-ΧΕΤ 

56. Έλεγχος για το μήνα Μάρτιο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

08.04.2016 7ΖΗΩΩΞΒ-Ο3Γ 

57. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού 

08.04.2016 Ω5Ο8ΩΞΒ-ΙΓΨ 

58. Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2015)  

08.04.2016 7ΡΒΜΩΞΒ-ΤΤ7 

59. Αποδοχή δωρεάς ακινήτων στην Τ.Κ. Θουρίου επ’ 
ωφελεία του Δήμου Ορεστιάδας 

08.04.2016 Ω5ΦΟΩΞΒ-ΕΑΔ 

60. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την 
διενέργεια διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και 
τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα σχολικά κτίρια του 
Δήμου Ορεστιάδας” 

08.04.2016 64ΕΒΩΞΒ-9ΥΑ 

61. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της OTS”  

08.04.2016 7ΧΜΥΩΞΒ-ΧΜΙ 

62. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων”  

08.04.2016 ΨΞΝΛΩΞΒ-2ΕΕ 

63. Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας” για το έτος 2016-2017 

08.04.2016 72ΠΙΩΞΒ-Δ1Η 

64. Έγκριση ανάθεσης μελέτης για το έργο: “Δράσεις 
ανάδειξης μονοπατιών, διαδρομών περιπάτου, 
χώρων εξόρυξης πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών 
σχηματισμών στον Ορεινό Όγκο Τριγώνου του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

20.04.2016 7ΤΨΥΩΞΒ-9ΣΝ 

65. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και 
επισκευή των απορριμματοφόρων του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

20.04.2016 Ω2ΜΛΩΞΒ-ΛΦΤ 

66. Έγκριση πρακτικών διενέργειας του δημόσιου 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών 
αντλιοστασίων βόρειας και νότιας περιοχής Άρδα 
του Δήμου Ορεστιάδας”  

20.04.2016 ΩΡ2ΨΩΞΒ-64Π 

67. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

20.04.2016 7ΝΖΓΩΞΒ-ΝΝΔ 

68. Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 
2016 

20.04.2016 7Χ63ΩΞΒ-ΩΑΧ 

69. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού 

20.04.2016 7964ΩΞΒ-Α5Μ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%95%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F3%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%9F8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%93%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A1%CE%92%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A47
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%A6%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%91%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%95%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A5%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9C%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%9D%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%95%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%A0%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%941%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A4%CE%A8%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%9C%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A6%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A12%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-64%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D%CE%96%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9D%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A763%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%91%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7964%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%915%CE%9C


70. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την 
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας 

20.04.2016 730ΙΩΞΒ-0Γ9 

71. Παραλαβή εδαφοτεχνικής μελέτης του έργου: 
“Ε.Ε.Λ. Καβύλης” 

20.04.2016 ΩΒΘΩΩΞΒ-Ο20 

72. Έγκριση πρακτικών σχετικά με τον πρόχειρο 
διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια 
εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου 
Ορεστιάδας 2016” 

20.04.2016 6Φ06ΩΞΒ-ΟΒΓ 

73. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας 

13.05.2016 7Η5ΡΩΞΒ-Θ79 

74. Έγκριση αίτησης για αλλαγή στοιχείων σε 
συμφωνητικά αγροτεμαχίων λόγω θανάτου 

13.05.2016 7ΑΑ9ΩΞΒ-ΦΤΛ 

75. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

13.05.2016 760ΓΩΞΒ-ΠΩΛ 

76. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

13.05.2016 6ΟΧΗΩΞΒ-ΩΕΥ 

77. Έλεγχος για το μήνα Απρίλιο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

13.05.2016 7ΩΙΧΩΞΒ-7ΚΧ 

78. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του ακινήτου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

13.05.2016 6Θ1ΘΩΞΒ-ΨΨ5 

79. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 
σπαστού υλικού 3Α, πλακών πεζοδρομίου και 
πλακών επένδυσης, οικοδομικών υλικών, 
ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), χρωμάτων 
διαγράμμισης οδών και ειδών ελαιοχρωματισμού” 

13.05.2016 69Ξ0ΩΞΒ-03Γ 

80. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης και 
θέρμανσης Δήμου Ορεστιάδας” 

13.05.2016 Ω0ΡΓΩΞΒ-ΕΦΗ 

81. Εξέταση ενστάσεων επί του 1ου πρακτικού, κατά το 
στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το 
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα σχολικά κτίρια 
του Δήμου Ορεστιάδας” 

13.05.2016 Ω61ΔΩΞΒ-ΨΥΕ 

82. “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων 
περιοχής Βάλτου – Νεοχωρίου – Στέρνας του Δήμου 
Ορεστιάδας” (Αρ. Μελέτης: 34/2013) (Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013) 

13.05.2016 ΩΧΨΟΩΞΒ-ΥΨΒ 

83. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για τον 
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
γραφικής ύλης Δήμου Ορεστιάδας” 

20.05.2016 7Κ3ΖΩΞΒ-ΨΜΚ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/730%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%939
ΩΒΘΩΩΞΒ-Ο20
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A606%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%92%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%975%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9879
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%91%CE%919%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A4%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/760%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A9%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%95%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A9%CE%99%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9A%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%981%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A85
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%9E0%CE%A9%CE%9E%CE%92-03%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A6%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A961%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%A8%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A8%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9C%CE%9A


84. Αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσίας: 
“Ασφάλιση οχήματος του Δήμου Ορεστιάδας” με τη 
διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 
και διάθεση πίστωσης  

20.05.2016 Ψ0ΙΡΩΞΒ-ΦΘΕ 

85. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 

20.05.2016 6Ξ31ΩΞΒ-ΩΥΔ 

86. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2015 μελέτης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών τροφίμων 
και φρέσκου γάλακτος Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 
2016 & 2017” 

20.05.2016 61ΖΨΩΞΒ-Θ0Ι 

87. Έγκριση Ενιαίας μελέτης και καθορισμός όρων 
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 
ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, πλαστικών 
σκευών φαγητού, ελαίων για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα Νομικά του Πρόσωπα και εδεσμάτων για 
την διοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Ορεστιάδας”  

20.05.2016 739ΘΩΞΒ-3ΛΝ 

88. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

30.05.2016 68Ξ4ΩΞΒ-9Ι7 

89. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την 
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας 

30.05.2016 7378ΩΞΒ-Ρ2Υ 

90. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του ακινήτου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε. 
Ορεστιάδας 

30.05.2016 ΩΡΝΛΩΞΒ-ΒΙΤ 

91. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 79/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 
μελέτης και τον καθορισμό όρων δημοπράτησης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος, σπαστού υλικού 3Α, πλακών 
πεζοδρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών 
υλικών, ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), 
χρωμάτων διαγράμμισης οδών και ειδών 
ελαιοχρωματισμού” 

30.05.2016 ΩΚΑΛΩΞΒ-3Λ3 

92. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση 
μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια 
ειδών τροφίμων και φρέσκου γάλακτος Δήμου 
Ορεστιάδας για τα έτη 2016 & 2017” 

30.05.2016 ΩΜΝ0ΩΞΒ-ΥΥΣ 

93. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 87/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 
Ενιαίας μελέτης και τον καθορισμό όρων 
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 
ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, πλαστικών 

30.05.2016 7Θ5ΩΩΞΒ-2Υ6 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%99%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%98%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E31%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A5%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%96%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%980%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/739%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9B%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%9E4%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%997
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7378%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A12%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%9D%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9B3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%9D0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A5%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%985%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A56


σκευών φαγητού, ελαίων για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα Νομικά του Πρόσωπα και εδεσμάτων για 
την διοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Ορεστιάδας” 

94. Εξέταση ενστάσεων επί του 1ου πρακτικού του 
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο 
Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα για τα 
έτη 2016-2017” 

30.05.2016 ΩΞΙΞΩΞΒ-Β9Ψ 

95. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη τοπο-
γραφικού διαγράμματος για κτίριο 4ου 
Νηπιαγωγείου” 

30.05.2016 Ω5ΑΑΩΞΒ-Θ3Ω 

96. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

07.06.2016. 76ΤΓΩΞΒ-ΨΟΔ 

97. Έλεγχος για το μήνα Μάϊο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

07.06.2016. Ω8Λ3ΩΞΒ-ΝΝΘ 

98. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων 
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Τ.Κ. Καστανεών Δ.Ε. Βύσσας 

07.06.2016. 6Γ1ΡΩΞΒ-ΟΧΕ 

99. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων 
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Τ.Κ. Βάλτου & Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ορεστιάδας 

07.06.2016. 68ΩΜΩΞΒ-ΕΞΚ 

100. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2015 μελέτης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών τροφίμων 
και φρέσκου γάλακτος Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 
2016 & 2017” 

07.06.2016. ΨΗΥΛΩΞΒ-6ΙΕ 

101. Έγκριση Ενιαίας μελέτης και καθορισμός όρων 
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών 
ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, πλαστικών 
σκευών φαγητού, ελαίων για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα Νομικά του Πρόσωπα και εδεσμάτων για 
την διοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Ορεστιάδας”  

07.06.2016. Ψ0ΠΩΩΞΒ-ΛΛΧ 

102. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για 
τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2016-2017” όσον 
αφορά τις ομάδες των καυσίμων  

07.06.2016. 72ΑΔΩΞΒ-Δ4Ν 

103. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων, εξαρτημάτων και 
λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού – φωτιστικών 
σωμάτων LED – εορταστικού διάκοσμου” 

14.06.2016 6ΟΒΝΩΞΒ-ΧΜΚ 

104. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

14.06.2016 6Ο8ΗΩΞΒ-ΓΣ9 

105. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού ποσού 15.341,29€ 

14.06.2016 ΩΡΒΕΩΞΒ-6ΤΥ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%99%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%929%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%91%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%983%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76%CE%A4%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9F%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%9B3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9D%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%931%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A7%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9E%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%A5%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%99%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%A0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9B%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%944%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9C%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F8%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A39
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%92%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A4%CE%A5


106. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού ποσού 4.428,24€ 

14.06.2016 ΩΙΒΝΩΞΒ-3ΩΠ 

107. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 
μελέτης και όρων δημοπράτησης για τον διαγωνισμό 
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης 
Δήμου Ορεστιάδας” 

14.06.2016 7Ν8ΞΩΞΒ-ΝΘΧ 

108. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για τον 
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
γραφικής ύλης Δήμου Ορεστιάδας” 

14.06.2016 75Π1ΩΞΒ-Θ7Κ 

109. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 
σπαστού υλικού 3Α, πλακών πεζοδρομίου και 
πλακών επένδυσης, οικοδομικών υλικών, 
ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), χρωμάτων 
διαγράμμισης οδών και ειδών ελαιοχρωματισμού” 

14.06.2016 7ΨΗΥΩΞΒ-6ΩΡ 

110. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

27.06.2016 7ΘΥΔΩΞΒ-1ΧΕ 

111. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 

27.06.2016 ΩΗΥ6ΩΞΒ-ΙΦΘ 

112. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

27.06.2016 70Ο6ΩΞΒ-ΦΗΜ 

113. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
του ακινήτου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

27.06.2016 7Δ2ΕΩΞΒ-7Ι0 

114. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καστανεών Δ.Ε. Βύσσας 

27.06.2016 72Θ8ΩΞΒ-4ΡΦ 

115. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Βάλτου & Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. 
Ορεστιάδας 

27.06.2016 Ω992ΩΞΒ-5ΥΧ 

116. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

05.07.2016 ΩΝ0ΝΩΞΒ-6Τ2 

117. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

05.07.2016 7Δ1ΙΩΞΒ-ΤΓΕ 

118. Έλεγχος για το μήνα Ιούνιο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

05.07.2016 6Ι18ΩΞΒ-Γ18 

119. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού 

05.07.2016 Ω5Λ5ΩΞΒ-ΟΣ7 

120. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, 
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 
2015 του Δήμου Ορεστιάδας 

15.07.2016 ΨΨΗΦΩΞΒ-659 

121. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

15.07.2016 ΩΓ1ΒΩΞΒ-ΤΤΨ 

122. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού 

15.07.2016 7ΣΚ2ΩΞΒ-ΜΣΟ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A9%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D8%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%98%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75%CE%A01%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%987%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A8%CE%97%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A9%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%98%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A7%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%97%CE%A56%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A6%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%97%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%942%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%990
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%988%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A1%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9992%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A5%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D0%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A42
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%941%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%93%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9918%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9318
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%9B5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A37
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-659
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%931%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A4%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%9A2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A3%CE%9F


123. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας 

15.07.2016 7ΔΛΨΩΞΒ-ΜΞ9 

124. Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων 
και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για 
τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2016-2017” όσον 
αφορά τις ομάδες των ελαιολιπαντικών  

15.07.2016 Ψ43ΛΩΞΒ-ΣΨ2 

125. Εξέταση ενστάσεων κατά του Νο2 Πρακτικού του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων στα 
σχολικά κτίρια του Δήμου Ορεστιάδας” 

25.07.2016 ΨΒΦΒΩΞΒ-ΕΤΦ 

126. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64/2016 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση ανάθεσης 
μελέτης για το έργο: “Δράσεις ανάδειξης 
μονοπατιών, διαδρομών περιπάτου, χώρων 
εξόρυξης πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών 
σχηματισμών στον Ορεινό Όγκο Τριγώνου του Δήμου 
Ορεστιάδας”» 

25.07.2016 6ΩΙΛΩΞΒ-4ΣΧ 

127. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

25.07.2016 ΩΔ1ΛΩΞΒ-74Λ 

128. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

25.07.2016 73ΗΒΩΞΒ-ΗΓΓ 

129. Αποδοχή κληρονομιάς επ’ ωφελεία του Δήμου 
Ορεστιάδας 

25.07.2016 Ω76ΖΩΞΒ-ΠΙ6 

130. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής”  

25.07.2016 6175ΩΞΒ-ΦΙΗ 

131. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

08.08.2016 7ΡΣΜΩΞΒ-ΩΝΑ 

132. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

08.08.2016 6ΟΦΡΩΞΒ-79Μ 

133. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

08.08.2016 Ω050ΩΞΒ-Υ60 

134. Έλεγχος για το μήνα Ιούλιο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

08.08.2016 ΩΤΓ6ΩΞΒ-3Ξ0 

135. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού  

08.08.2016 ΩΙΤ4ΩΞΒ-ΧΕΟ 

136. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη 
ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος 
δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας” 

08.08.2016 ΩΟ0ΘΩΞΒ-2Ι7 

137. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2016 μελέτης και σχεδίου 
τεύχους δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο: “Καταγραφή, Φωτογράφιση, Προβολή & 
Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του 
Βορείου Έβρου” 

08.08.2016 61ΩΧΩΞΒ-Ω0Π 

138. Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων της 
διακήρυξης και ορισμός της επιτροπής διενέργειας 

08.08.2016 ΩΘΡΡΩΞΒ-Λ6Π 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%9B%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9E9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A843%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A82
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A6%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A4%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%99%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A3%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%941%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-74%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73%CE%97%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%93%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A976%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%996
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6175%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%99%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A1%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9D%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%A6%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-79%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9050%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A560
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%936%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9E0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A44%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%95%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F0%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%997
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A90%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B6%CE%A0


διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: “Συλλογή, 
μεταφορά και καταστροφή – αδρανοποίηση 
υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος σε κλίβανο 
αποτέφρωσης των δημοτικών σφαγείων 
Ορεστιάδας” 

139. Εξέταση ενστάσεων κατά του 1ου Πρακτικού του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας 
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016” 

08.08.2016 6ΠΖΘΩΞΒ-ΑΗ0 

140. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

16.08.2016 6ΒΔΙΩΞΒ-2ΚΗ 

141. Απόφαση σχετικά με τον υπ’ αριθμ. 26072 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια έτοι-
μου σκυροδέματος, σπαστού υλικού 3Α, πλακών 
πεζο-δρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών 
υλικών, ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), 
χρωμάτων διαγράμμισης οδών και ειδών 
ελαιοχρωματισμού” 

16.08.2016 Ω7ΜΥΩΞΒ-ΤΡ9 

142. Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων 
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και 
αποτελεσμάτων κολύμβησης” 

16.08.2016 Ω5Κ0ΩΞΒ-ΗΤ1 

143. Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή 
σωληνωτών (διαβάσεων) στο Νεοχώρι και στη 
Μεγάλη Δοξιπάρα του Δήμου Ορεστιάδας” με τη 
διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης  

16.08.2016 7ΤΔΡΩΞΒ-39Σ 

144. Αναγκαιότητα εκτέλεσης έκτακτων εργασιών 
απομάκρυνσης επικίνδυνης κατασκευής σε ιδιωτικό 
κτίριο με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης  

16.08.2016 ΩΔΔΨΩΞΒ-ΗΡΠ 

145. Εξέταση ενστάσεων κατά της διακήρυξης του δια-
γωνισμού με αριθμ. πρωτ. 20332/19.07.2016 για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων, εξαρ-
τημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού – φωτι-
στικών σωμάτων LED – εορταστικού διάκοσμου” 

16.08.2016 71ΧΜΩΞΒ-Υ2Π 

146. Εξέταση  ενστάσεων κατά του Νο1  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ -  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ-ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - για τον 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Α-ΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟ-ΠΟΙΕΙΟΥ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩ-ΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙ-ΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ , 
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

24.08.2016 ΩΘΩΕΩΞΒ-ΘΩΤ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A0%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%970
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9A%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%9C%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A19
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%9A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A41
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A4%CE%94%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-39%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%94%CE%94%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A1%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71%CE%A7%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A52%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A9%CE%A4


(08/06/2016  Αριθ. Πρωτ:14841) 

147. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ορεστιάδας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
αναπροσαρμογή τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού 
& φόρος  Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 
2017 

29.08.2016 ΩΖΓ8ΩΞΒ-7ΛΜ 

148. Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2017 

29.08.2016 76ΒΝΩΞΒ-Ι0Ξ 

149. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

29.08.2016 767ΝΩΞΒ-Ο0Β 

150. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.4/2016 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την 
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 
174/23.12.2015 αγωγή του Βασιλείου Συναπίδη του 
Γεωργίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

29.08.2016 6ΡΠΓΩΞΒ-Γ3Χ 

151. Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 
2016 

29.08.2016 6ΒΓΓΩΞΒ-ΤΒΠ 

152. Εξέταση  ένστασης και έγκριση  του Νο2  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ -  οικονομικών προσφορών για τον 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΓΑΛΑΚΤΟ-ΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕ-
ΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, 
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ-ΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
(08/06/2016  Αριθ. Πρωτ:14841) 

31.08.2016 7Υ0ΘΩΞΒ-1ΒΑ 

153. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

06.09.2016 ΩΥΨΘΩΞΒ-Ν93 

154. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

06.09.2016 ΩΓΝ3ΩΞΒ-Ψ0Θ 

155. Έλεγχος για το μήνα Αύγουστο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

06.09.2016 72ΡΘΩΞΒ-1ΑΒ 

156. Αναγκαιότητα αποκατάστασης εξοπλισμού μέσης 
τάσης και επιδιόρθωσης βλάβης στον υποσταθμό 
μέσης τάσης του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης και διάθεση της 
πίστωσης 

06.09.2016 7Υ8ΚΩΞΒ-ΤΦΠ 

157. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

12.09.2016 Ω5Ζ8ΩΞΒ-ΡΩΑ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%938%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9B%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%990%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/767%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F0%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%A0%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%933%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%93%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%92%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A50%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%92%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%9D3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A80%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%91%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A58%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A6%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%968%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A9%CE%91


158. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 131/2015 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την 
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 68/07-05-2015 αγωγής της 
Αποστολιάς συζ. Νικολάου Τσιομπανίδη κατά του 
Δήμου Ορεστιάδας 

12.09.2016 6ΛΩΛΩΞΒ-ΧΣΝ 

159. Αναγκαιότητα εκτέλεσης έκτακτων εργασιών 
βοτανίσματος χόρτων και κουρέματος χλοοτάπητα 
στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας με τη διαδικασία της εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης  

12.09.2016 ΩΑ1ΣΩΞΒ-ΛΕΑ 

160. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών 
του Προσώπων έτους 2016” 

12.09.2016 7ΞΑΕΩΞΒ-Ε6Μ 

161. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

19.09.2016 7ΖΞ5ΩΞΒ-ΚΦ8 

162. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 136, 137, 138 και 142 
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

19.09.2016 7Ψ8ΜΩΞΒ-2ΨΩ 

163. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών 

19.09.2016 ΩΑ48ΩΞΒ-Ω0Β 

164. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για την αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών  

19.09.2016 Ψ713ΩΞΒ-0ΚΒ 

165. Αναγκαιότητα προμήθειας λαμπτήρων 
οδοφωτισμού με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

19.09.2016 Ω3ΨΗΩΞΒ-Ψ7Ψ 

166. Αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών συλλογής, 
μεταφοράς και καταστροφής – αδρανοποίησης 
υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος, σε κλίβανο 
αποτέφρωσης των δημοτικών σφαγείων Ορεστιάδας 
με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης  

19.09.2016 7Ν80ΩΞΒ-Σ06 

167. Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
896/83/9-8-2012 αγωγή του Θωμά Θεοχαρίδη του 
Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

27.09.2016 Ω213ΩΞΒ-7ΘΝ 

168. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή 
ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 

27.09.2016 7Γ9ΚΩΞΒ-4ΞΩ 

169. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

27.09.2016 ΨΣΦΟΩΞΒ-ΡΟΧ 

170. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

11.10.2016 Ω3ΧΡΩΞΒ-1ΝΜ 

171. Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 των εσόδων 
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

11.10.2016 ΨΔ87ΩΞΒ-ΘΓΘ 

172. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού 

11.10.2016 7ΚΨ6ΩΞΒ-9ΩΩ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%A9%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%911%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%95%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%956%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%9E5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A68
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A88%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A8%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9148%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A90%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8713%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9A%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A87%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D80%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A306
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9213%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%98%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%939%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9E%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9F%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%A7%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%9D%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9487%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%93%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9A%CE%A86%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A9%CE%A9


173. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων 
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας και της 
Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

11.10.2016 Ψ7Υ3ΩΞΒ-6ΦΖ 

174. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων 
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Τοπικής Κοινότητας Φυλακίου και της Τοπικής 
Κοινότητας Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου 

11.10.2016 6ΧΝΗΩΞΒ-ΟΙΘ 

175. Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων 
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Τοπικής Κοινότητας Μηλέας της Δ.Ε. Τριγώνου 

11.10.2016 6Β4ΖΩΞΒ-ΣΦ1 

176. Εξέταση ενστάσεων κατά του 1ου Πρακτικού του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος, σπαστού υλικού 3Α, πλακών 
πεζοδρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών 
υλικών, ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), 
χρωμάτων διαγράμμισης οδών και ειδών 
ελαιοχρωματισμού” 

11.10.2016 ΩΜ0ΗΩΞΒ-Υ4Υ 

177. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης της υπ’ 
αριθμ. 123/2016 απόφασης του Μονομελούς 
Εφετείου Θράκης 

11.10.2016 ΨΚΕΣΩΞΒ-Η3Θ 

178. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

25.10.2016 ΨΒΕΕΩΞΒ-Β35 

179. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

25.10.2016 Ψ4Λ5ΩΞΒ-ΚΙΒ 

180. Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 
2016 

25.10.2016 79ΟΕΩΞΒ-ΙΨΧ 

181. Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ενός καινούργιου 
ημιφορτηγού 4Χ4” 

25.10.2016 7ΚΚΟΩΞΒ-8ΟΑ 

182. Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρονικού 
συστήματος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων 
κολύμβησης” 

25.10.2016 ΩΠΑΤΩΞΒ-Η3Γ 

183. Εξέταση ένστασης κατά του 1ου Πρακτικού του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια γραφικής ύλης Δήμου Ορεστιάδας” 

25.10.2016 68ΡΔΩΞΒ-4Δ6 

184. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 159/2015 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την 
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 
205/2014 αγωγή της Σοφίας – Σεσίλιας Τσαγανίδου 
του Γεωργίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

25.10.2016 75Ω9ΩΞΒ-Ξ5Ψ 

185. Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση της 
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 

25.10.2016 77Λ9ΩΞΒ-ΕΓΙ 
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4080/16.12.2014 αγωγή της Ομόρρυθμης Εταιρείας 
με επωνυμία “Τ. Κωστόπουλος – Ι. Παλτόγλου Ο.Ε.” 
κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

186. Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
76/2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 
που αφορά την από 29.12.2003 αγωγή των 
Κωνσταντίνου Ίτσκου και λοιπών κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

25.10.2016 Ω9ΤΖΩΞΒ-ΚΝ2 

187. Κατάργηση δίκης σχετικά με την από 21.12.2015 
αγωγή του Βασιλείου Συναπίδη του Γεωργίου κατά 
του Δήμου Ορεστιάδας 

25.10.2016 6ΦΦ1ΩΞΒ-243 

188. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση 
προμήθειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου” 

07.11.2016 ΩΗΠ4ΩΞΒ-ΡΜ5 

189. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

07.11.2016 63ΝΘΩΞΒ-8ΛΦ 

190. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

07.11.2016 62ΟΡΩΞΒ-1ΛΛ 

191. Έλεγχος για το μήνα Οκτώβριο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

07.11.2016 Ω2ΟΗΩΞΒ-ΠΡΝ 

192. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού  

07.11.2016 6ΕΜΟΩΞΒ-ΠΦ7 

193. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας 
Ορεστιάδας και της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου 
της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

07.11.2016 Ψ72ΑΩΞΒ-ΨΜΩ 

194. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Φυλακίου και 
της Τοπικής Κοινότητας Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου 

07.11.2016 ΩΙ1ΓΩΞΒ-ΟΩΨ 

195. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μηλέας της 
Δ.Ε. Τριγώνου 

07.11.2016 6Π6ΦΩΞΒ-ΠΧΜ 

196. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης 
και θέρμανσης Δήμου Ορεστιάδας” 

07.11.2016 7ΝΡ7ΩΞΒ-ΩΙ7 

197. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την 
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 
178/28.12.2015 αγωγή του Κωνσταντίνου 
Σταματόπουλου του Λεωνίδα  κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

07.11.2016 ΨΒΨΠΩΞΒ-Ρ8Ω 

198. Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
285/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ. 762/28/4-7-2012 
αγωγή των Άγγελου Αραμπατζή και Γρηγορίου 
Τσιάκου κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

07.11.2016 6ΧΖΛΩΞΒ-ΟΜΝ 
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199. Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
288/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ. 1022/41/2012 
αγωγή της Κωνσταντίνας Παρασκευοπούλου κατά 
του Δήμου Ορεστιάδας 

07.11.2016 67ΤΔΩΞΒ-ΛΗΩ 

200. Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 έπειτα 
από την ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού 
της υπ’ αριθμ. 148/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του 
ΥΠΕΣ 

11.11.2016 71Ο2ΩΞΒ-ΥΓΨ 

201. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 
2017 

11.11.2016 ΩΙΤ9ΩΞΒ-ΤΙΨ 

202. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

11.11.2016 Ω0ΝΔΩΞΒ-5ΒΨ 

203. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

11.11.2016 75ΥΛΩΞΒ-5ΞΧ 

204. Αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας 
αποκατάστασης βλάβης οπτικής ίνας του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας με τη διαδικασία 
της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης  

11.11.2016 7ΔΑ3ΩΞΒ-20Φ 

205. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

15.11.2016 Ω2ΗΞΩΞΒ-2Τ3 

206. Εξέταση ένστασης κατά του 1ου Πρακτικού του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών 
γραφείου” 

15.11.2016 6ΞΨΥΩΞΒ-ΖΨΞ 

207. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, σπαστού 
υλικού 3Α, πλακών πεζοδρομίου και πλακών 
επένδυσης, οικοδομικών υλικών, ασφαλτομίγματος 
(θερμό και ψυχρό), χρωμάτων διαγράμμισης οδών 
και ειδών ελαιοχρωματισμού” 

15.11.2016 7ΦΠΒΩΞΒ-ΧΣΧ 

208. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

21.11.2016 Ω27ΓΩΞΒ-Μ1Θ 

209. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

21.11.2016 ΩΕΤΓΩΞΒ-7ΑΠ 

210. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος 
χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων κολύμβησης” 

21.11.2016 714ΑΩΞΒ-ΞΔΩ 

211. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ημιφορτηγού 4Χ4” 

21.11.2016 ΨΔΖΙΩΞΒ-Ι6Ι 

212. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

25.11.2016 6ΒΥΗΩΞΒ-ΚΟΩ 
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213. Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ενός καινούργιου 
ημιφορτηγού 4Χ4” 

25.11.2016 6ΚΧΑΩΞΒ-ΦΔ3 

214. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια γραφικής ύλης Δήμου Ορεστιάδας” 

25.11.2016 ΩΡΧΥΩΞΒ-ΣΓΑ 

215. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

29.11.2016 ΨΡ5ΠΩΞΒ-ΚΜ3 

216. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 

29.11.2016 75ΜΡΩΞΒ-ΧΗ6 

217. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

29.11.2016 ΩΕΠΗΩΞΒ-Χ7Φ 

218. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 
Επέκταση δικτύου φωτισμού  

29.11.2016 ΩΝ8ΡΩΞΒ-ΜΤΔ 

219. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου” 

29.11.2016 6ΔΑΒΩΞΒ-Ν04 

220. Λήψη απόφασης για: α) τη ματαίωση της συνέχισης 
της διαδικασίας του διαγωνισμού με τίτλο: 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, σπαστού 
υλικού 3Α, πλακών πεζοδρομίου και πλακών 
επένδυσης, οικοδομικών υλικών, ασφαλτομίγματος 
(θερμό και ψυχρό), χρωμάτων διαγράμμισης οδών 
και ειδών ελαιοχρωματισμού» με διαπραγμάτευση 
για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ και Η, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 176/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, και β) την διενέργεια της προμήθειας για 
τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού μέσω της 
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης  

29.11.2016 79Γ4ΩΞΒ-Ν6Ο 

221. Λήψη απόφασης για: α) τη ματαίωση της 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων, 
εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού – 
φωτιστικών σωμάτων LED – εορταστικού 
διάκοσμου» με τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 145/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και β) την διενέργεια της 
προμήθειας μέσω της διαδικασίας της απευθείας 
ανάθεσης  

05.12.2016 6Ο9ΠΩΞΒ-Δ2Θ 

222. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

05.12.2016 ΩΙΖΥΩΞΒ-ΙΔ2 

223. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

05.12.2016 ΩΓ7ΧΩΞΒ-ΤΓ8 

224. Έλεγχος για το μήνα Νοέμβριο 2016 των εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

05.12.2016 Ω4ΧΣΩΞΒ-Ζ2Ε 
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225. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών 
για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου” 

09.12.2016 764ΦΩΞΒ-Τ1Μ 

226. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

09.12.2016 ΩΓ2ΟΩΞΒ-3ΡΝ 

227. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρονικού 
συστήματος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων 
κολύμβησης” 

09.12.2016 ΩΡ21ΩΞΒ-ΜΦΔ 

228. Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 
43/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 
που αφορά την υπ’ αριθμ. 49/10.06.2010 αγωγή της 
Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «Νικόλαος 
Καρακατσάνης και Σια Ε.Ε.» 

09.12.2016 66Ψ4ΩΞΒ-ΕΨ8 

229. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και 
διάθεση πίστωσης πολυετής υποχρέωσης (ανάληψη 
υποχρέωσης με χρονική κατανομή τα έτη 2017 και 
2018) 

13.12.2016 ΩΥΜΓΩΞΒ-Β24 

230. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 

13.12.2016 Ψ7Ε3ΩΞΒ-Σ5Ω 

231. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναπροσαρμογή των τελών χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων 

13.12.2016 ΩΗ6ΔΩΞΒ-118 

232. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ημιφορτηγού 4Χ4” 

13.12.2016 6Ξ1ΛΩΞΒ-3ΥΙ 

233. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

19.12.2016 ΨΡ1ΥΩΞΒ-ΟΩ6 

234. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2016 

19.12.2016 ΩΑ5ΚΩΞΒ-Ψ0Υ 

235. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016  

19.12.2016 7Δ6ΗΩΞΒ-ΠΒ7 

236. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών 

19.12.2016 6ΞΩΦΩΞΒ-ΘΗ6 

237. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για την αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών  

19.12.2016 6ΨΝΧΩΞΒ-1ΧΧ 

238. Έγκριση υποβολής έγκλησης  19.12.2016 6ΝΣ7ΩΞΒ-ΤΒ9 

239. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

27.12.2016 ΩΕΟΦΩΞΒ-Σ0Θ 

240. Έγκριση διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 215/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

27.12.2016 ΩΙ74ΩΞΒ-Δ4Χ 

241. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016  

27.12.2016 7Ω9ΚΩΞΒ-Ψ8Ο 
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242. Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του 
Δήμου Ορεστιάδας έτους 2016 σύμφωνα με το 
άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 

27.12.2016 ΩΣ4ΣΩΞΒ-4ΘΨ 

243. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 
31.12.2016 

27.12.2016 67ΕΠΩΞΒ-Φ9Υ 
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