ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2013
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ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Έγκριση πρακτικών για τον διαγωνισμό της
προμήθειας: “Προμήθεια Υγρών καυσίμων και
29-01-2013
λιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας έτους 2013”
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και
29-01-2013
θέρμανσης με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πίστωσης σε βάρος κωδικού του προϋπολογισμού
29-01-2013
εξόδων έτους 2013
Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
29-01-2013
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία
29-01-2013
23-01-2013
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
29-01-2013
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
29-01-2013
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2012 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των
29-01-2013
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-061959
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Δ΄
29-01-2013
Τρίμηνο 2012
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
29-01-2013
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ της αριθμ. 11389/8-393 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του
άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της υπ’ αριθμ. 11389/8-329-01-2013
93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ της αριθμ. 11389/8-329-01-2013
93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του
άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της υπ’ αριθμ. 11389/8-329-01-2013
93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Έγκριση πρακτικών για τον διαγωνισμό της παροχής
υπηρεσίας με τίτλο: “Μεταφορά υποπροϊόντων
29-01-2013
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή –
αδρανοποίηση σε κλίβανο αποτέφρωσης”
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:
“Στραγγιστήριος αγωγός στο πρώην Στρατόπεδο
29-01-2013
Σταθάτου”, συνολικού προϋπολογισμού 12.600,00€

ΑΔΑ
ΒΕΔΞΩΞΒ-ΒΦΓ

ΒΕΙΞΩΞΒ-5ΜΒ

ΒΕΙΞΩΞΒ-ΨΚΣ
ΒΕΙΞΩΞΒ-7ΟΞ
ΒΕΥΦΩΞΒ-ΜΘΜ

ΒΕΙΞΩΞΒ-Σ7Π

ΒΕΙΞΩΞΒ-Υ4Η

ΒΕΙΞΩΞΒ-ΔΤΖ

ΒΕΙΞΩΞΒ-Μ78

ΒΕΥΗΩΞΒ-Ζ08

ΒΕΥΗΩΞΒ-ΘΙΚ

ΒΕΥΗΩΞΒ-89Ψ

ΒΕΥΗΩΞΒ-ΕΑΙ

ΒΕΥΗΩΞΒ-ΦΧΟ

ΒΕΥ2ΩΞΒ-ΞΡΤ

16.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων (Τ.Κ. Καστανεών)

17.

Νομιμοποίηση παράστασης δικηγόρου στην εκδίκαση της
υπ’
αριθμ.
1022/41/19-9-2012
αγωγής
της
Παρασκευοπούλου Κωνσταντίνας του Δημητρίου κατά
του Δήμου Ορεστιάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 1006/40/18-9-2012
αγωγή της Σπανοπούλου Ευαγγελίας του Χρήστου κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Θράκης για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την
υπ’ αριθμ. 522/23/11/2012 αγωγή του Γραμμενίδη
Γραμμένου του Χρήστου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
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Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που
αφορά την υπ’ αριθμ. 278/28-12-2012 αγωγή του
Σίσκου Κωνσταντίνου του Πασχάλη κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 896/83/9-8-2012
αγωγή του Θεοχαρίδη Θωμά του Κωνσταντίνου κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 1317/56/31-12-2012
αγωγή των Αλήογλου Αλή, Δελτσίδου Λαμπρινής και
Χατζηευαγγέλου Ελένης κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 1316/55/31-12-2012
αγωγή των Δελιανίδου Ηλέκτρας, Κουκίδου Αικατερίνης,
Πενίδου Μαρίας και Στάικογλου Μενεξιάς κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 29/21-06-2007
έφεση των: 1)Καϊσίδη Κωνσταντίνου κ.λ.π. (17
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 38/21-06-2007
έφεση των: 1)Διδίτση Παναγιώτας κ.λ.π. (17
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 31/21-06-2007
έφεση των: 1)Γεωργοπούλου Μαρίας κ.λ.π. (9
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 30/21-06-2007
έφεση των: 1)Θεοχαρίδη Θεοχάρη κ.λ.π. (34
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας

29-01-2013

ΒΕΥ2ΩΞΒ-Γ7Ψ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Ψ2Ξ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΝΦΨ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΘΗ9

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΗΔ1

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΥΝΡ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-4ΝΧ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Ι91

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΒΣ6

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Τ4Μ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Α77

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΤΤΑ
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Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 35/21-06-2007
έφεση των: 1)Παπαδόπουλου Αθανασίου κ.λ.π. (5
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός
δικηγόρου
ενώπιον
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 345/27-12-2012
αγωγή 29 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας
(Αλήογλου Αλής κ.λ.π.) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 343/27-12-2012 αγωγή 49 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας (Αραμπατζόγλου Φίλιππος κ.λ.π.) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός
δικηγόρου
ενώπιον
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 346/27-12-2012
αγωγή 17 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας
(Πουλίδης Γεώργιος κ.λ.π.) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός
δικηγόρου
ενώπιον
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 342/27-12-2012
αγωγή 44 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας
(Οδατζίδου Ζηνοβία κ.λ.π.) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Εφετείου Θράκης
για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’
αριθμ. 16/2010 έφεση με αριθμό κατάθεσης
171/2010
των: 1)Κάκου Μαρία κ.λ.π. (12
υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, οι οποίες
μεταφέρονται, με ημερομηνία 31-12-2012
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουαρίου 2013 των εσόδων
κι εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ.17-05/15-06-1959
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών – μεταφορών του άρθρου 67 παρ. 1&2 του Π.Δ. 28/1980
Έγκριση πρακτικών για τον διαγωνισμό της προμήθειας: “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2013”
Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και διάθεσης
πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
“Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης
εφαρμογών
λογισμικού
Διοικητικών
και
Οικονομικών Υπηρεσιών”

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Π6Ι

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-Υ3Φ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΑΓΗ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΦΕΤ

29-01-2013

ΒΕΥΦΩΞΒ-ΨΥΡ

12-02-2013

ΒΕΥ5ΩΞΒ-4ΜΑ

12-02-2013

ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΖΗΙ

12-02-2013

ΒΕΥ5ΩΞΒ-ΗΗΙ

12-02-2013

ΒΕΥ5ΩΞΒ-ΙΔΚ

12-02-2013

ΒΕΥ5ΩΞΒ-0ΓΖ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-711

12-02-2013

ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΩΨΧ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-Ο0Λ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-ΣΩ4
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Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και διάθεσης
πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού”
Έγκριση
απευθείας
ανάθεσης
του
έργου:
“Στραγγιστήριος αγωγός στο πρώην Στρατόπεδο
Σταθάτου”, συνολικού προϋπολογισμού 12.600,00€
Έγκριση σχεδίου τεύχους διακήρυξης του έργου:
“Πρόγραμμα για την πρόληψη και προαγωγή
δημόσιας υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας”
Παραλαβή Τοπογραφικής μελέτης για το έργο:
“Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Τοπικών
Κοινοτήτων Νεοχωρίου – Στέρνας – Ριζίων”
Παραλαβή Τοπογραφικής μελέτης για το έργο:
“Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης Τοπικών
Κοινοτήτων Βάλτου – Μικρής Δοξιπάρας”
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση
δένδρων λεύκης στην Τοπική Κοινότητα Πλάτης
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγών στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υπ’ αριθμ.
Π-110361/7462/2012, Π-110366/7463/2012, Π110419/7465/2012, Π-110429/7467/2012 και Π111107/7528/2012αποφάσεων
της
κ.
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,
για παράβαση του Ν. 1650/86
Νομιμοποίηση
παράστασης
πληρεξούσιου
δικηγόρου για παράσταση Πολιτικής Αγωγής
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
στις 08-02-2013
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2013
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Ορισμός Επιτροπών για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών
για τις
παροχές
υπηρεσιών:
1)Πρόγραμμα για την πρόληψη και προαγωγή
δημόσιας
υγείας
στο
Δήμο
Ορεστιάδας,
2)Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπλασης Ορεστιάδας και 3)Παροχή υπηρεσιών
Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής του πάγιου
εξοπλισμού από το πρώην ΚΕΕ
Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
786/6/36/19-5-2008 αγωγή του Λαχτάρα Μάριου του
Μενελάου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση του
αναψυκτηρίου στο Άλσος Αδριανουπόλεως της ΔΕ
Ορεστιάδας

12-02-2013

ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΝΞ3

12-02-2013

ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΝΑ0

12-02-2013

ΒΕΤ6ΩΞΒ-Π4Κ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-Η3Ρ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-ΡΦΚ

12-02-2013

ΒΕΥ8ΩΞΒ-1Ν5

12-02-2013

ΒΕΥΑΩΞΒ-Ι9Ψ

12-02-2013

ΒΕΥ5ΩΞΒ-ΟΕΠ

12-02-2013

ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΒΔΟ

25-02-2013

ΒΕΤΨΩΞΒ-6ΞΩ

25-02-2013

ΒΕΤΨΩΞΒ-0ΛΓ

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-Υ30

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-8Μ9

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-7ΒΗ

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-ΞΔΓ

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 98/3/1-2-2013
έφεση των: 1)Ίτσκου Κων/νου κ.λ.π. (5 ατόμων)
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με
αίτηση επαναχορήγησης της άδειας λειτουργίας του
κ. Τσομπανίδη Ανδρέα προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
Έγκριση Πρακτικού II του διαγωνισμού της
ενεργηθείσας δημοπρασίας προς ανάδειξη αναδόχου
για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη ανάπλασης
ποταμού Άρδα στην Τοπική Κοινότητα Καστανεών
του Δήμου Ορεστιάδας”
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για
την επισκευή των: 1)Διαμορφωτή γαιών με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 103766 και 2)Απορριμματοφόρο
M/S με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8568 με τη
διαδικασία του Κατεπείγοντος
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: “Ανάθεση
ελεγκτικών
εργασιών
των
οικονομικών
καταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας (Ισολογισμού,
Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα διαθέσεως
Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) – Έκδοση
πιστοποιητικού ελέγχου έτους 2012” από Ορκωτό
Λογιστή, συνολικού προϋπολογισμού 14.760,00€ με
ΦΠΑ”.
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€

64.

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκποίηση
δένδρων λεύκης στην Τοπική Κοινότητα Πλάτης

65.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή
τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου
Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού”
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 28/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 35/2106-2007 έφεση των: 1)Παπαδόπουλου Αθανασίου κ.λ.π.
(5 υπαλλήλων) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 346/2712-2012 αγωγή 17 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου
Ορεστιάδας (Πουλίδης Γεώργιος κ.λ.π.) κατά του Δήμου
Ορεστιάδας

66.
67.

68.

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-ΖΑΑ

25-02-2013

ΒΕΔΞΩΞΒ-5ΟΨ

25-02-2013

ΒΕΔΔΩΞΒ-ΠΦΨ

25-02-2013

ΒΕΔ0ΩΞΒ-Τ6Ο

25-02-2013

ΒΕΔ0ΩΞΒ-3ΔΗ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-ΤΕΟ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-ΟΘ2

04-03-2012

ΒΕΔΦΩΞΒ-234

04-03-2012

ΒΕΔΦΩΞΒ-Π36

04-03-2012

ΒΕΔΦΩΞΒ-3ΥΞ

04-03-2012

ΒΕΔ0ΩΞΒ-ΙΤ0

04-03-2012

ΒΕΔ0ΩΞΒ-5ΞΙ

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 39/21-06-2007 έφεση των:
1)Μιχαηλίδη Δημητρίου κ.λ.π. (3 υπαλλήλων) κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 40/21-06-2007 έφεση των:
1)Αυτζή Ανθούλας κ.λ.π. (4 υπαλλήλων) κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 37/21-06-2007 έφεση των:
1)Αρβανιτίδη Παναγιώτη κ.λ.π. (11 υπαλλήλων)
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 36/21-06-2007 έφεση των:
1)Βασιλειάδη Κωνσταντίνου κ.λ.π. (18 υπαλλήλων)
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 1/14-1-2008 αγωγή του Τσομπανίδη
Χρήστου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την από 12-3-2008 προσφυγή της Κ/Ξ Ευθυμιάδης Α.Ε. –
Μανιατέλης Γ. Ευστράτιος κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 270/19-7-2011 αίτηση ακυρώσεως του
Μουρατίδη Φωτίου του Αντωνίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 271/19-7-2011 αίτηση ακυρώσεως του
Μουρατίδη Φωτίου του Αντωνίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας

Αναβολή
διενέργειας
διαγωνισμού
λόγω
τροποποίησης των όρων δημοπράτησης της δράσης:
“Πρόγραμμα για την πρόληψη και προαγωγή
Δημόσιας υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο 2013 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-ΘΜΕ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-Ο29

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-ΖΚ9

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-6ΨΘ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-4ΗΚ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-16Θ

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-Ξ25

04-03-2012

ΒΕΔΓΩΞΒ-ΡΥ8

05-03-2013

ΒΕΔΓΩΞΒ-3ΝΕ

12-03-2013

ΒΕΔΔΩΞΒ-3Χ3

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-ΜΚ7

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-ΔΨΨ

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-ΙΣΦ
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Αίτηση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Πρόγραμμα Ιατρικής Πρόληψης Μαθητών
σχολείων του Δήμου Ορεστιάδας (Β΄ Κύκλος)”
Ανάθεση Γεωλογικής – Γεωτεχνικής μελέτης του
έργου: “Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Τοπικών
Κοινοτήτων Νεοχωρίου – Στέρνας – Ριζίων”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’
αριθμ. 55/31-12-2007 αγωγή των: 1)Μόρφη
Αναστασίας κ.λ.π. (συνολικά 19 υπαλλήλων) κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Αρείου Πάγου για
την εκδίκαση της υπόθεσης περί αναιρέσεως της υπ’
αριθμ. 330/2012 απόφασης του Πενταμελούς
Εφετείου Θράκης, που αφορά την υπ’ αριθμ.
813/38/26-5-2008 αγωγή του Μιντσούδη Αγοράστη
του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 13768/27-3-2013 προδικαστικής
προσφυγής της σύμπραξης γραφείων μελετών υπό την
επωνυμία «ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ, DELCO ΕΠΕ, Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ,
ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΟΛΙΑΣ ΖΗΣΗΣ»
κατά της υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του
διαγωνισμού
της ενεργηθείσας
δημοπρασίας, προς ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης: “Μελέτη ανάπλασης Ποταμού Άρδα στην
Τοπική Κοινότητα Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας”

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο Πάρκο Οινόης
της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Ζώνης
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου
της Τ.Κ. Καστανεών
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 13232/21-3-2013 προδικαστικής προσφυγής των συνεργαζόμενων και συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΖΙΩΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΓΙ-ΟΣ,
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, HPC PASECO
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.
59/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-πής του
διαγωνισμού της ενεργηθείσας δημοπρασίας, προς
ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της με-λέτης:
“Μελέτη ανάπλασης Ποταμού Άρδα στην Το-πική
Κοινότητα Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας”

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-ΑΜΕ

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-83Ι

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-Ξ31

26-03-2013

ΒΕ26ΩΞΒ-Υ8Ε

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-7ΕΒ

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-2ΔΓ

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-2ΡΤ

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-ΔΩΙ

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-ΖΝΨ

02-04-2013

ΒΕΑΞΩΞΒ-Ζ7Η

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης της
προμήθειας: “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και
Λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της προμήθειας
με τίτλο: “Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών –
φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας 2013”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Γραφικής ύλης και
Φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας
με
τίτλο:
“Προμήθεια
ειδών
πληροφορικής 2013”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ανταλλακτικών
για την επισκευή & συντήρηση των οχημάτων του
Δήμου”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Οικοδομικών
υλικών”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
ορισμό μελών επιτροπής για την διενέργεια και
αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: “Συντήρηση πρασίνου πάρκων,
πλατειών,
δεντροστοιχιών
των
Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση πρακτικών για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού”
Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής για το
έτος 2012 στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες
του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2013 στις
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Ορεστιάδας
Έλεγχος για το μήνα Μάρτιο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Α΄
Τριμήνου 2013

02-04-2013

ΒΕΑ1ΩΞΒ-14Υ

02-04-2013

ΒΕΑ1ΩΞΒ-4Φ9

02-04-2013

ΒΕΑ1ΩΞΒ-ΓΘ6

02-04-2013

ΒΕΑ1ΩΞΒ-ΒΙ6

02-04-2013

ΒΕΑ1ΩΞΒ-7ΗΞ

02-04-2013

ΒΕΑ2ΩΞΒ-ΘΤΑ

02-04-2013

ΒΕΑΗΩΞΒ-ΨΣ5

02-04-2013

ΒΕΑΥΩΞΒ-3Ρ3

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-ΠΔΒ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-2ΣΝ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-ΧΕ1

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-Α93

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-Ψ5Ψ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-ΦΟΖ
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109.

110.

111.
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116.
117.

118.

119.

120.

121.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση
δένδρων λεύκης στην Τοπική Κοινότητα Πλάτης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναπροσαρμογή τέλους κοινόχρηστων χώρων
Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης –
Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια αυτοκινήτου
φορτηγάκι”
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 94/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και μετάθεση της
ημερομηνίας διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια
Γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια σκυροδέματος με τη Διαδικασία
του Κατεπείγοντος”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του αναψυκτηρίου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ζώνης
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Καστανεών
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών
οδοστρωσίας, θραυστό υλικό λατομείου (3Α
Οδοστρωσίας ΤΠΤ 150) και ασφαλτομίγματος
θερμού και ψυχρού”
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης και
διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια θερμοϋδραυλικού
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης και απευθείας
ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
βάρκας με εξωλέμβια μηχανή”
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού για την
προμήθεια με τίτλο: “ Προμήθεια Αναλώσιμων
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας
2013”
Έγκριση πρακτικού για τη προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-85Ο

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-ΛΓΙ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-ΞΙΓ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-5ΕΖ

16-04-2013

ΒΕΑΣΩΞΒ-7ΛΞ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-ΛΟΛ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-3ΤΜ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-ΠΗ8

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-ΗΑΞ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-Υ7Ψ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-Ε3Ι

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-945

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-3ΑΟ

26-04-2013

ΒΕ54ΩΞΒ-ΞΧΛ

26-04-2013

ΒΕΝΕΩΞΒ-4Τ8

26-04-2013

ΒΕΝΕΩΞΒ-392

122.

123.

124.

125.

126.

127.
128.

129.

130.
131.
132.

133.

134.

135.

136.
137.
138.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έλεγχος για το μήνα Απρίλιο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας:
“Συντήρηση
πρασίνου
πάρκων,
πλατειών,
δεντροστοιχιών
των
Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Γραφικής ύλης και Φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Οικοδομικών υλικών”
Εξέταση έντασης και έγκριση πρακτικού για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων
και Λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικού για συγκρότηση επιτροπής και
αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής
προμηθειών
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου VSRL
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου CBRAOMRAAR
Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Α2011/716 και Α.Β.Ω.: 34/2012 υπόθεσης ενώπιον
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας
του Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Παπαδόπουλου
Αναστάσιου
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με
έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου –
Βάλτου - Στέρνας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2013 μέχρι του ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού των 50.000,00€
Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΜΜ4

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-0ΝΔ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΧΤΧ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-4ΓΧ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΘΘΦ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΝΣ0

20-05-2013

ΒΛ4ΨΩΞΒ-89Λ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-8ΓΧ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-Κ84

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΝΘΦ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-Ζ4Ζ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-ΟΛΦ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-90Δ

20-05-2013

ΒΕΝΜΩΞΒ-8ΚΟ

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-ΦΝ8

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-ΕΔΠ

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-9ΘΩ

139.

140.
141.
142.
143.

144.

145.

146.

147.
148.

149.

150.

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 22136/24-05-2013 ένστασης που
κατέθεσε
η
εταιρεία
“ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
–
Γ.
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με το
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών
οδοστρωσίας,
θραυστό
υλικό
λατομείου
(3Α
Οδοστρωσίας ΤΠΤ 150) και ασφαλτομίγματος θερμού
και ψυχρού”
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενέργειας
διαγωνισμού της προμήθειας: “Προμήθεια ειδών
πληροφορικής 2013”
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας: “Προμήθεια
θερμοϋδραυλικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας: “Προμήθεια
Ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των
οχημάτων του Δήμου”
Έγκριση πρακτικού III του διαγωνισμού της ενεργηθείσας
δημοπρασίας, προς ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης: “Μελέτη ανάπλασης Ποταμού Άρδα στην
Τοπική Κοινότητα Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας”
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 131/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: “Ορισμός υπολόγου
εντάλματος προπληρωμής για Επέκταση δικτύου
φωτισμού” όσον αφορά το ποσό της διάθεσης πίστωσης
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά
Κοινοτικής
Συμμετοχής
85%
των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου Svilengrad
του έργου VSRL
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά
Κοινοτικής
Συμμετοχής
85%
των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου Svilengrad
του έργου CBRAOMRAAR
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις υποθέσεων
εσόδων του Δήμου Ορεστιάδας
Νομιμοποίηση παράστασης δικηγόρου στην εκδίκαση των
υπ’ αριθμ. 74/10-3-2010 και 73/10-3-2010 προσφυγών της
ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., της υπ’ αριθμ.
1170/7-12-2009 προσφυγής του Στειρόπουλου Χρήστου, της
υπ’ αριθμ. 1179/18-12-2009 προσφυγής του Γκαμπράνα
Χρήστου και της υπ’ αριθμ. 57/19-2-2010 προσφυγής του
Μπαχαρίδη Στυλιανού κατά του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον
του
Τριμελούς
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης στις 21-05-2013
Νομιμοποίηση παράστασης δικηγόρου στην εκδίκαση
των υπ’ αριθμ. 58/19-2-2010 και 69/2-3-2010 προσφυγών
της ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., της υπ’
αριθμ. 1110/9-10-2009 προσφυγής της ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., της υπ’ αριθμ. 1178/1812-2009 της ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
και της υπ’ αριθμ. 1175/16-12-2009 προσφυγής της
ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του
Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στις 21-05-2013
Νομιμοποίηση παράστασης δικηγόρου στην εκδίκαση
των υπ’ αριθμ. 1171/7-12-2009, 38/1-2-2010, 40/2-22010, 39/2-2-2010 και 59/19-2-2010 προσφυγών της Γ.
ΒΛΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του Δήμου Ορεστιάδας
στο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης στις 21-05-2013

04-06-2013

ΒΕΖΓΩΞΒ-ΗΛΧ

04-06-2013

ΒΕΖΓΩΞΒ-ΙΘ5

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-Δ5Ο

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-Ι9Β

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-ΙΨΓ

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-ΟΞΣ

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-ΨΕ0

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-8ΔΓ

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-Δ9Ν

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-1Μ3

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-8Ε1

04-06-2013

ΒΕΖΛΩΞΒ-Α8Ε

151.

152.

153.

154.
155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.
163.

164.

165.
166.

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για εκδίκαση της υπ’ αριθμ.
398/48/9-5-2013 αγωγής της εταιρείας “ΑΛΕΞΙΔΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Ζήση
Κεραμιτσή του Γεωργίου

Έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Μάιο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Ορισμός ειδικού μέλους για τη διενέργεια του
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
αυτοκινήτου φορτηγάκι”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Οριοθέτηση
μνημάτων στα Νέα Κοιμητήρια Ορεστιάδας 2013”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ΚΕΝΑΚ
& Η/Μ εγκαταστάσεων Αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Ριζίων”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους
2012 του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Ιούνιο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄
Τριμήνου 2013
Απολογισμός
Κοινωνικού
Παντοπωλείου
(Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013)
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών
Οδοστρωσίας Θραυστό υλικό (ΕΤΕΠ 1501-05-0303-00:2009) και Ασφαλτομίγματος θερμού και
ψυχρού (ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-04:2009)

04-06-2013

ΒΕΖΞΩΞΒ-ΠΨΑ

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-39Ο

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-Η9Τ

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-Ζ97

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-3ΡΑ

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-208

25-06-2013

ΒΕΖΧΩΞΒ-ΕΜΖ

25-06-2013

ΒΛ4ΨΩΞΒ-3ΓΕ

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-ΥΡΣ

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-ΞΨ5

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-6Ε5

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-ΞΤΠ

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-487

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-Μ60

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-8ΩΗ

23-07-2013

ΒΛ45ΩΞΒ-9Γ0

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση
τσιμεντοδιαδρόμων κοιμητηρίων Κυπρίνου”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Μετατόπιση
σήμανσης διάβασης τυφλών στους πεζοδρόμους Σ.
Νικολάου, Πρόκου, Αποστολάκη, Ηφαίστου, Σεύθη
& Τήρη”
Επιβολή κυρώσεων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με βάση το υπ’ αριθμ.
32389/17-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Επιβολή κυρώσεων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με βάση το υπ’ αριθμ.
32390/17-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου Θράκης για την εκδίκαση της υπόθεσης
που αφορά την υπ’ αριθμ. 90/29-4-2013 αγωγή του
Μακατσώρη Σάββα του Κωνσταντίνου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας

23-07-2013

ΒΛΩΗΩΞΒ-031

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΛΥ6

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-49Χ

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΙΡΖ

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΠΕ5

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 468/56/6-6-2013
αγωγή της μονοπρόσωπης ατομικής επιχείρησης με
την επωνυμία ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ και
διακριτικό τίτλο SEASONS DECORATIONS κατά
του Δήμου Ορεστιάδας

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-Ε3Θ

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 314/37/12-42013 αγωγή της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με
την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΛΙΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ κατά
του Δήμου Ορεστιάδας

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΩΓΖ

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΘΧ3

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΟΛΣ

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-ΗΒΒ

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που
αφορά την υπ’ αριθμ. 148/27-6-2013 αγωγή της
Σπανοπούλου Ευαγγελίας του Χρήστου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Νομιμοποίηση ορισμού δικηγόρου για κατάθεση
έφεσης σχετικά με την αγωγή της Παρασκευοπούλου
Κωνσταντίνας κατά του Δήμου Ορεστιάδας και της
υπ’ αριθμ. 32/1022/41/2013 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
Νομιμοποίηση ορισμού δικηγόρου για κατάθεση
έφεσης σχετικά με την αγωγή των Αραμπατζή
Άγγελου και Τσιάκου Γρηγορίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας και της υπ’ αριθμ. 34/762/28/2013
απόφασης
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Ορεστιάδας

177.

178.
179.

180.

181.
182.

183.

184.

185.

186.
187.

188.

189.

190.
191.
192.

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για εκδίκαση της υπ’
αριθμ. 398/48/9-5-2013 αγωγής της εταιρείας
“ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”
κατά του Ζήση Κεραμιτσή του Γεωργίου
Ορισμός δικηγόρου
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Ιούλιο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση
του
ακινήτου
στο
Άλσος
Αδριανουπόλεως της ΔΕ Ορεστιάδας
Αντικατάσταση μελών σε Επιτροπές παραλαβής
προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ της
11389/8-3-93 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους
(σχολικοί φύλακες)
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών της
προμήθειας “Προμήθεια Υλικών Οδοστρωσίας
Θραυστό υλικό (ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009) και
Ασφαλτομίγματος θερμού και ψυχρού (ΕΤΕΠ 150105-03-11-04:2009)”
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας “Προμήθεια
αυτοκινήτου φορτηγάκι”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης,
διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για το
διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
“Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης
και διάθεση πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το
Δήμο Ορεστιάδας και για τα Νομικά Πρόσωπα
(Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας)”
Παραλαβή Βιομηχανικής Μελέτης για το έργο:
“Κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης”
Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το έργο: “Κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης”
Παραλαβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης για το έργο:
“Κατασκευή μονάδας αδρανοποίησης”

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-8ΕΒ

23-07-2013

ΒΛ4ΜΩΞΒ-3Δ9

19-08-2013

ΒΛΩΥΩΞΒ-ΗΦΑ

19-08-2013

ΒΛΩΥΩΞΒ-Ε37

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-5ΨΜ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΨΡΝ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΥΦΜ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-Ν0Π

19-08-2013

ΒΛΩΝΩΞΒ-1ΗΝ

19-08-2013

ΒΛΩΝΩΞΒ-ΩΦΚ

19-08-2013

ΒΛΩΝΩΞΒ-ΡΜΗ

19-08-2013

ΒΛΩΧΩΞΒ-ΛΞ3

19-08-2013

ΒΛΩΧΩΞΒ-7Η2

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-5ΘΩ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-Ε07

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-9ΩΚ

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

Παραλαβή Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Μελέτης για
το έργο: “Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης
Τοπικών Κοινοτήτων Βάλτου – Μικρής Δοξιπάρας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδίου τεύχους δημοπράτησης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων Βάλτου – Νεοχωρίου – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδίου τεύχους δημοπράτησης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια και αντικατάσταση των
αντλητικών συγκροτημάτων γωνιακής μετάδοσης
των αρδευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδίου τεύχους δημοπράτησης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων
βόρειας και νότιας περιοχής Άρδα του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδίου τεύχους δημοπράτησης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής
υδροληψίας με υδρόμετρο και κάρτα μνήμης σε
αρδευτικές γεωτρήσεις, σε τοπικές κοινότητες του
Δήμου Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την
υπ’ αριθμ. 429/24-5-2013 καταγγελία του
Δημητριάδη Δημητρίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 178/19-7-2013 αγωγή του Σταματόπουλου Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που
αφορά την υπ’ αριθμ. 186/01-08-2013 αγωγή της
Καδοπούλου Ευγενίας του Ευαγγέλου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 200/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας για την
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ.
186/01-08-2013 αγωγή της Καδοπούλου Ευγενίας
του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
υποβολής
πρότασης
με
τίτλο:
“Αντικατάσταση
επιφανειακού
δικτύου
με
κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις
γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της τοπικής
κοινότητας Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας” στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-0Ν4

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΜΦΟ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-4ΣΝ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΤΝΘ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΤΟΤ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΩΦΥ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-ΗΤΑ

19-08-2013

ΒΛΩ3ΩΞΒ-3ΓΦ

30-08-2013

ΒΛ9ΒΩΞΒ-ΔΥΑ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-4ΛΣ

30-08-2013

ΒΛΩ8ΩΞΒ-ΨΥΘ

204.
205.

206.
207.

208.

209.

210.

211.
212.

213.

214.

215.

216.

Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Χανδρά
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου VSRL
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου CBRAOMRAAR
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου VSRL
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 85% των
πιστοποιημένων εξόδων του εταίρου Δήμου
Svilengrad του έργου CBRAOMRAAR
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων Βάλτου – Νεοχωρίου –
Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας” στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Προμήθεια
και αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων
γωνιακής μετάδοσης των αρδευτικών γεωτρήσεων
στο Δήμο Ορεστιάδας” στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας και νότιας
περιοχής Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας” στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Προμήθεια
και τοποθέτηση ηλεκτρονικής υδροληψίας με υδρόμετρο και κάρτα μνήμης σε αρδευτικές γεωτρήσεις,
σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας” στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013”
Επανέγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τρόπου
υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
“Πρόγραμμα για την πρόληψη και προαγωγή
Δημόσιας Υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας” με
συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€ με ΦΠΑ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-27Θ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-138

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-ΟΧΠ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-Ν05

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-Ι4Ψ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-ΤΛΞ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-Λ48

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-ΜΥΕ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-83Ο

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-ΙΗΚ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-Τ6Υ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-Δ5Γ

30-08-2013

ΒΛ9ΒΩΞΒ-Π96

217.

218.

219.

220.

221.
222.

223.

224.

225.

226.
227.

228.

229.

230.

231.

Επανέγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τρόπου
υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
“Δημοσιότητα ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπλασης
Ορεστιάδας”
με
συνολικό
προϋπολογισμό 60.000,00€ με ΦΠΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
958/90/23-7-2009 αγωγή του Κεσκινίδη Νικολάου
του Παναγιώτη κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Αύγουστο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Χειμωνίου της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του ακινήτου στο Άλσος Αδριανουπόλεως της ΔΕ
Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά
Έγκριση
Επικαιροποιημένων
Τεχνικών
Προδιαγραφών και τρόπου υλοποίησης της
προμήθειας:
“Προμήθεια
και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων βόρειας περιοχής”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη
τροποποίησης Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική έρευνα
φαινομένου διολίσθησης εδαφών στο Χανδρά
Ορεστιάδας”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης
επικινδυνότητας
δρόμων
–
διαβάσεων στο Σάκκο και Μικρή Δοξιπάρα”
Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και διάθεση
πίστωσης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια φωτοτυπικών, τηλεομοιοτυπικών
συσκευών και σαρωτών”

30-08-2013

ΒΛ9ΒΩΞΒ-Β5Τ

30-08-2013

ΒΛ94ΩΞΒ-ΔΤΔ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-Δ5Θ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-ΧΩΧ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-ΡΑΦ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-ΡΙΞ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-ΙΑ6

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-Θ6Ν

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-Γ7Δ

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-ΞΝΒ

30-09-2013

ΒΛΛ6ΩΞΒ-ΗΓΒ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-Ζ9Υ

30-09-2013

ΒΛΛΠΩΞΒ-ΡΩΗ

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-7ΜΩ

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-92Α

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και διάθεση
πίστωσης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Συμπληρωματική προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού”
Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός
επιτροπής και διάθεση πίστωσης για την παροχή
υπηρεσιών με τίτλο: “Μεταφορά υποπροϊόντων
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή σε κλίβανο
αποτέφρωσης”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 187/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέας μελέτης,
καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός μελών
επιτροπής για το διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών
με τίτλο: “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Ορεστιάδας”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 188/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέας μελέτης
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Υγρών
καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας”
Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 189/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέας μελέτης,
καθορισμός όρων δημοπράτησης και διάθεση
πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο
Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα
(Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας & Σχολική Επιτροπή
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας)”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 282/23-12-2011
προσφυγής του Κασπαρίδη Στυλιανού κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 673/150/19-92013 αίτησης διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
των: 1)Αραμπατζίδου Μαρίας κ.λ.π. (10 άτομα) κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση
της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 116/31-122007 αγωγή των: 1)Βασιλειάδου Μαρίας κ.λ.π. (6
υπαλλήλων συνολικά) κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση
της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 117/31-122007 αγωγή των: 1)Ιωαννίδη Τριαντάφυλλου κ.λ.π.
(32 υπαλλήλων συνολικά) κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση
της υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 118/31-122007 αγωγή των: 1)Αντωνιάδου Άννας κ.λ.π. (66
υπαλλήλων συνολικά) κατά του Δήμου Ορεστιάδας

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-Γ5Σ

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-05Χ

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-ΒΩΖ

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-ΘΓ5

30-09-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-ΑΑΑ

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-ΑΑΞ

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-6ΤΟ

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-9Χ7

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-ΒΑΧ

30-09-2013

ΒΛΛΩΩΞΒ-Α4Β

242.

243.

244.

245.
246.

247.

248.

249.

250.

251.
252.

253.

254.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και της
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επισκευή του
Απορριμματοφόρου ΚΗΙ 5078” με τη Διαδικασία
του Κατεπείγοντος
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2013 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της
πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων βόρειας περιοχής”
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Προμήθεια
εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης για το Δήμο
Ορεστιάδας”, προϋπολογισμού 381.300,00€, στα
πλαίσια της με αριθμ. πρωτ.: Οικ.105110/Π141/29-52013 και με κωδ. 4.10 Πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”
Έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου Ορεστιάδας έτους 2014”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Υγρών καυσίμων
και Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για
τα Νομικά του Πρόσωπα: 1)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.,
2)Σχολική
Επιτροπή
Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης,
3)Σχολική
Επιτροπή
Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης,
4)Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και 5)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.” για το έτος 2014
Έγκριση πρακτικού για αντικατάσταση μελών
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια:
“Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης στο
Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων
τευχών δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών:
“Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το πρόγραμμα
διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών
βιοαποβλήτων
(κομποστοποίηση)
του
Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων
τευχών δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών:
“Υπηρεσίες δημοσιότητας για το πρόγραμμα διαλογής
στην πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων
(κομποστοποίηση) του Δήμου Ορεστιάδας”

04-10-2013

ΒΛΛ4ΩΞΒ-3Μ4

16-10-2013

ΒΛΛ1ΩΞΒ-Σ21

16-10-2013

ΒΛΛ1ΩΞΒ-01Ι

16-10-2013

ΒΛ1ΗΩΞΒ-Δ3Ρ

16-10-2013

ΒΛΛ1ΩΞΒ-ΓΦΕ

16-10-2013

ΒΛΛΗΩΞΒ-5ΒΨ

16-10-2013

ΒΛΛΗΩΞΒ-ΠΥΗ

16-10-2013

ΒΛΛ1ΩΞΒ-6ΒΕ

16-10-2013

ΒΛΛ0ΩΞΒ-447

16-10-2013

ΒΛΛ1ΩΞΒ-Σ5Ν

22-10-2013

ΒΛΛΤΩΞΒ-ΘΓΕ

22-10-2013

ΒΛΛΤΩΞΒ-6ΤΛ

22-10-2013

ΒΛΛΤΩΞΒ-Ζ3Β

255.

256.

257.
258.

259.
260.
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263.

264.

265.

266.

267.

268.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2013 μελέτης, τρόπου
εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης για την παροχή
υπηρεσιών με τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου
Ορεστιάδας” για το έτος 2013
Επανέγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Υλικών Οδοστρωσίας Θραυστό υλικό
(ΕΤΕΠ
1501-05-03-03-00:2009)
και
Ασφαλτομίγματος θερμού και ψυχρού (ΕΤΕΠ 150105-03-11-04:2009)”
Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Χειμωνίου της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών
ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων προϊόντων,
ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών
οπωροπωλείου, πλαστικών σκευών φαγητού και
ελαίων” για το Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2014
Έγκριση Ενιαίας μελέτης και όρων δημοπράτησης
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, πλαστικών
σκευών φαγητού και ελαίων” για το Δήμο Ορεστιάδας και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2014
Παραλαβή Γεωλογικής – Γεωτεχνικής μελέτης για το
έργο: “Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Τοπικών
Κοινοτήτων Νεοχωρίου – Στέρνας – Ριζίων”
Παραλαβή Μελέτης Τεχνικών για το έργο:
“Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης Τοπικών
Κοινοτήτων Βάλτου – Μικρής Δοξιπάρας”
Παραλαβή Υδραυλικής μελέτης για το έργο:
“Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης Τοπικών
Κοινοτήτων Βάλτου – Μικρής Δοξιπάρας”
Παραλαβή Συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο:
“Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης Τοπικών
Κοινοτήτων Βάλτου – Μικρής Δοξιπάρας”
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της υπ’
αριθμ. 21/2013 μελέτης με τίτλο: «Εξωτερική μόνωση (κέλυφος) τμήματος όψεων 2ου Βρεφονηπιακού
Σταθμού και εσωτερικές παρεμβάσεις», συνολικού
προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου πρακτικού του
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά
υποπροϊόντων
επεξεργασίας
κρέατος
προς
καταστροφή σε κλίβανο αποτέφρωσης»

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΚΦΠ

22-10-2013

ΒΛ1ΒΩΞΒ-1ΗΟ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΜΩΝ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΞΓΨ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-Ζ1Θ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΓΙ1

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-Χ92

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-6ΥΡ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΣΨΩ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-Ε3Ο

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-ΕΜΝ

22-10-2013

ΒΛΛΥΩΞΒ-2ΓΕ

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-ΣΙ7

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-ΓΘΥ
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270.
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272.

273.
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278.

279.

280.

281.

282.

283.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄
Τριμήνου 2013
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Αμπελακίων
Έγκριση τεύχους δημοπράτησης της παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: “Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Έγκριση παράτασης περαίωσης για την υλοποίηση
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
“Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ορεστιάδας”
Επανέγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας:
«Προμήθεια
και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων
βόρειας περιοχής» (Αγροτική ανάπτυξη Ελλάδας της
2007 -2013)
Έγκριση πρακτικού της προμήθειας με τίτλο:
«Συμπληρωματική
προμήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού»
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2014
Έγκριση τεύχους δημοπράτησης της παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: “Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης
και διάθεση πίστωσης για το διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Συμπληρωματική προμήθεια
οικοδομικών υλικών”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 255/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της υπ’
αριθμ. 48/2013 μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και
διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Ορεστιάδας”
για το έτος 2013
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Καστανεών
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Κυπρίνου
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Δ.Ε. Τριγώνου

04-11-2013

ΒΛ1ΟΩΞΒ-6ΣΝ

04-11-2013

ΒΛ1ΟΩΞΒ-ΟΗΦ

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-ΓΦΧ

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-ΘΘΧ

04-11-2013

ΒΛ1ΨΩΞΒ-5ΑΛ

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-7ΧΛ

04-11-2013

ΒΛ19ΩΞΒ-4ΤΥ

04-11-2013

ΒΛ1ΨΩΞΒ-0ΥΙ

04-11-2013

ΒΛ17ΩΞΒ-ΗΚΛ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-ΠΣ1

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-Ε6Β

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-Ν4Π

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-ΣΘΥ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-Ζ0Λ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-Ε6Σ

284.

285.

286.
287.

288.

289.

290.

291.
292.

293.

294.

295.
296.

297.

298.

299.
300.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έλεγχος για το μήνα Οκτώβριο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια φωτοτυπικών,
τηλεομοιοτυπικών συσκευών και σαρωτών”
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά υποπροϊόντων
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή σε κλίβανο
αποτέφρωσης”
Ορισμός νομικού συμβούλου για γνωμάτευση
σχετικά με υπόθεση του Τμήματος Δημοτολογίων
και Δημοτικής Κατάστασης
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση έφεσης σχετικά με
την υπ’ αριθμ. 1781/163/23-12-2010 αγωγή του
Χατζηανδρέου Ανδρέα του Γρηγορίου κατά του
Δήμου
Ορεστιάδας
και της
υπ’ αριθμ.
133/1781/163/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 13ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Ασφάλιση οχημάτων
και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας”
Κατάργηση δίκης σχετικά με τις υπ’ αριθμ. 162/2013
και 163/2013 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας που αφορούσαν αγωγές του Θεοχαρίδη
Θωμά κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρων για γνωμάτευση σχετικά με την
επιβολή προστίμων σε πρατήρια άρτου και
αρτοζαχαροπλαστεία
Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της
πολεοδομίας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-Α0Σ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-ΡΧΚ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-ΒΨΨ

15-11-2013

ΒΛ1ΛΩΞΒ-7ΡΧ

15-11-2013

ΒΛ08ΩΞΒ-ΣΦ0

15-11-2013

ΒΙΨ6ΩΞΒ-ΔΒΦ

02-12-2013

ΒΛΓΒΩΞΒ-5Ω8

02-12-2013

ΒΛ0ΧΩΞΒ-ΤΔΦ

02-12-2013

ΒΛ0ΧΩΞΒ-2ΣΡ

02-12-2013

ΒΛ0ΧΩΞΒ-Χ3Ε

02-12-2013

ΒΛ0ΝΩΞΒ-ΕΡΔ

02-12-2013

ΒΛ0ΧΩΞΒ-ΣΙΚ

02-12-2013

ΒΛ08ΩΞΒ-ΥΗΩ

02-12-2013

ΒΛ0ΧΩΞΒ-16Π

02-12-2013

ΒΛΓΕΩΞΒ-Ε4Ν

02-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-ΩΓΝ

13-12-2013

ΒΛΓΕΩΞΒ-Λ5Θ

301.
302.

303.

304.

305.

306.
307.

308.

309.

310.

311.

312.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έλεγχος για το μήνα Νοέμβριο 2013 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και της
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Επισκευή των
Απορριμματοφόρων ΚΗΙ 8568 και ΚΗΙ 5091 και
των πολυμηχανημάτων ΜΕ 96630 και ΜΕ 78792”
με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος
Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο:
“Συμπληρωματική προμήθεια οικοδομικών υλικών”
Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το
Δήμο Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα
(Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας & Σχολική Επιτροπή
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας)”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 280/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της υπ’
αριθμ. 48/2013 μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Ορεστιάδας”
για το έτος 2013
Παραλαβή Υδραυλικής μελέτης για το έργο:
“Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Τοπικών
Κοινοτήτων Νεοχωρίου – Στέρνας – Ριζίων του
Δήμου Ορεστιάδας”
Παραλαβή Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας για το
έργο: “Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Τοπικών
Κοινοτήτων Νεοχωρίου – Στέρνας – Ριζίων του
Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου Πρακτικού του
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το Δήμο
Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα:
1)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., 2)Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης, 3)Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης, 4)Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και 5)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
για το έτος 2014
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, πλαστικών
σκευών φαγητού και ελαίων” για το Δήμο Ορεστιάδας και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2014

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-ΕΟ9

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-9Γ4

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-2Λ8

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-5ΗΖ

13-12-2013

ΒΙ63ΩΞΒ-4ΕΙ

13-12-2013

ΒΛΓΕΩΞΒ-ΒΞΞ

13-12-2013

ΒΛΓΕΩΞΒ-ΑΛΓ

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-5ΓΕ

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-ΦΓ1

13-12-2013

ΒΛΓΨΩΞΒ-Π5Γ

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-Ξ6Ι

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-9Δ6

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 άνω του ποσού
των 50.000,00€
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ της αριθμ. 11389/8-393 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
του οικισμού Παταγής
Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του
Δήμου Ορεστιάδας έτους 2013 σύμφωνα με το
άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 μέχρι του
ποσού των 50.000,00€
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 312/2013 απόφασης της
οικονομικής επιτροπής

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-ΙΛΛ

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-ΖΓ4

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-ΩΣΦ

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-ΡΧ6

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-399

20-12-2013

ΒΛΓ1ΩΞΒ-Θ6Μ

27-12-2013

ΒΛΓΥΩΞΒ-7Τ8

27-12-2013

ΒΙ6ΑΩΞΒ-396

