ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2014
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ΘΕΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 1
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
21-01-2014
2014
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία
21-01-2014
31-12-2013
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
21-01-2014
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2014
21-01-2014
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2013 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των
21-01-2014
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-061959
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
21-01-2014
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
21-01-2014
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κυπρίνου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
21-01-2014
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
21-01-2014
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καστανεών
Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια 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
21-01-2014
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
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών του
πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
21-01-2014
με τίτλο: “Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις υποθέσεων
21-01-2014
εσόδων του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αθηνών για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 7435/2312-2013 αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας υπό την
21-01-2014
επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 2ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
10-02-2014
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
10-02-2014
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Ιανουάριο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
10-02-2014
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
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ΒΙΨΕΩΞΒ-ΙΧΦ

ΒΙΨΗΩΞΒ-5ΦΒ

ΒΙΡ3ΩΞΒ-Σ1Φ
ΒΙΨΕΩΞΒ-ΝΕΞ

ΒΙΨΕΩΞΒ-2Ψ0

ΒΙΡΜΩΞΒ-2ΑΣ
ΒΙΨΕΩΞΒ-ΘΝΛ
ΒΙΨΕΩΞΒ-4Ν2
ΒΙΨΕΩΞΒ-ΟΟΩ

ΒΙΨΗΩΞΒ-ΓΗΠ

ΒΙΨΕΩΞΒ-Κ99

ΒΙΨΕΩΞΒ-ΒΘΝ

ΒΙΨΕΩΞΒ-ΟΙ6

ΒΙΡΝΩΞΒ-ΟΩΨ

ΒΙΡΜΩΞΒ-ΒΘ3

ΒΙΡΜΩΞΒ-ΙΨΝ
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Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Δ΄ Τρίμηνο
2013
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του ακινήτου πρώην σφαγεία Δικαίων της
Δ.Ε. Τριγώνου
Έγκριση μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για
τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών
του Προσώπων”
Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια Υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για
το Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για την προμήθεια 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. και 2)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
Έγκριση μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου,
γαλακτοκομικών ειδών, ειδών κρεοπωλείου και ελαίων
Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων
διακήρυξης 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 για τα Νομικά του Πρόσωπα:
1)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. και 2)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Ορεστιάδας” έτους 2014
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, πλακών
πεζοδρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών
υλικών και ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό)”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών και
χρωμάτων”
Έγκριση
μελέτης,
καθορισμός
των
όρων
δημοπράτησης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και
ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση
αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης –
Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών της OTS προς το Δήμο

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-9ΘΖ

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-Ν01

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-0Ο3

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-Δ74

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-7ΜΓ

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-ΜΔ6

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-3ΘΠ

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-8ΧΓ

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-Β6Π

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-ΝΞΗ

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-552

10-02-2014

ΒΙΡΜΩΞΒ-814
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Ορεστιάδας”
Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια 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
Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων σε παντοπωλείο – πρατήριο
γάλακτος

Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
479/39/14-4-2004
αγωγή
του
Γραμμενίδη
Γραμμένου του Χρήστου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 39/26-72011 αγωγή του Σκλάβου Φραγκίσκου του Πέτρου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2011 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου
σχετικά με την από 23-01-2007 αγωγή της
«Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» κατά του
Δήμου Ορεστιάδας στο Διοικητικό Εφετείο
Κομοτηνής
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 131/2010 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου
σχετικά με την από 01-02-2010 αγωγή της
«ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου
Ορεστιάδας στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 4107/06-02-2014
προδικαστικής προσφυγής του Ευθυμίου Θεοδώρου
του Νικολάου κατά της υπ’ αριθμ. 10/2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το
διαγωνισμό 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
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 4306/07-02-2014
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ELDON’S
HELLAS LTD κατά της υπ’ αριθμ. 10/2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το
διαγωνισμό 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

10-02-2014

ΒΙΡ8ΩΞΒ-4ΔΚ

10-02-2014

ΒΙΡΝΩΞΒ-ΔΟΑ

10-02-2014

ΒΙΡΝΩΞΒ-Ρ39

10-02-2014

ΒΙΡΝΩΞΒ-0ΝΕ

10-02-2014

ΒΙΡΝΩΞΒ-ΘΛΕ

10-02-2014

ΒΙΡΝΩΞΒ-Χ23

18-02-2014

ΒΙΕΒΩΞΒ-ΦΤ2

18-02-2014

ΒΙΕ7ΩΞΒ-ΓΚΜ

18-02-2014

ΒΙΕ7ΩΞΒ-Ξ64
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Εκπαίδευσης, 4)Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και 5)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
για το έτος 2014
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 4367/07-02-2014
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Σ.
ΣΙΒΡΙΔΗΣ – Ν. ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ Ο.Ε. κατά της υπ’
αριθμ. 10/2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για το διαγωνισμό 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
Νομιμοποίηση ορισμού δικηγόρου για τη σύνταξη
απόψεων εκ μέρους της υπηρεσίας μας επί της
αίτησης αναστολής που κατατέθηκε από τον
Μήτρογλου Νικόλαο του Στεργίου κατά των
αποφάσεων 3348/2014 του Αντιδημάρχου και
2/2014 της Ε.Π.Ζ.
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Αμπελακίων
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών –
Φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας έτους 2014”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης και
θέρμανσης”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” έτους
2014
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια Ανταλλακτικών για την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια 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. και
2)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση και συζήτηση
προσωρινού προσδιορισμού τιμής της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτου με αριθμ. 53 έκτασης
16.687τ.μ. διανομής 1932 στο αγρόκτημα Τ.Κ.

18-02-2014

ΒΙΕ7ΩΞΒ-ΤΒΟ

18-02-2014

ΒΙΕ7ΩΞΒ-9ΟΓ

25-02-2014

ΒΙΗΜΩΞΒ-Μ10

25-02-2014

ΒΙΕΡΩΞΒ-ΝΝΙ

25-02-2014

ΒΙΕΡΩΞΒ-ΤΓ9

25-02-2014

ΒΙΕΡΩΞΒ-59Τ

25-02-2014

ΒΙΕΡΩΞΒ-Θ0Ο

25-02-2014

ΒΙΚΘΩΞΒ-ΖΛΒ

25-02-2014

ΒΙΚΤΩΞΒ-ΧΙΝ

25-02-2014

ΒΙΕΡΩΞΒ-ΝΙΖ

10-03-2014

ΒΙΚΝΩΞΒ-0ΑΧ

Ελαίας στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας
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Αναγκαιότητα εκτέλεσης εκτάκτων εργασιών
συντήρησης σε υποσταθμό Μέσης Τάσης με τη
διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 3ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο 2014 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-061959
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του ακινήτου πρώην σφαγεία Δικαίων της Δ.Ε.
Τριγώνου
Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος
2013 – Δεκέμβριος 2013)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2013 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή
στραγγιστήριου στο γήπεδο Ορεστιάδας και τοιχείο
αντιστήριξης στο Νεοχώρι”
Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου 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 για τα Νομικά
του
Πρόσωπα:
1)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
και
2)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.”
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης
και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας ” έτους 2014
Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια χρωμάτων
διαγράμμισης οδών και χρωμάτων”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση καταβολής
δικαστικών δαπανών
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την
υπ’ αριθμ. 9/98/3/2013 απόφαση του Πολυμελές
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
Αναγκαιότητα προμήθειας και εγκατάστασης
εξοπλισμού μέσης τάσης και αποκατάσταση
λειτουργίας Η/Ζ στον υποσταθμό του Τελωνείου
Ορμενίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-2ΘΒ

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-Ζ3Ο

10-03-2014

ΒΙΚΣΩΞΒ-ΣΕΑ

10-03-2014

ΒΙΚΣΩΞΒ-Χ2Δ

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-Δ3Ρ

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-ΗΙΩ

10-03-2014

ΒΙΚΜΩΞΒ-0Κ8

10-03-2014

ΒΙΚΜΩΞΒ-Δ4Γ

10-03-2014

ΒΙΚΜΩΞΒ-1Ι3

10-03-2014

ΒΙΚΜΩΞΒ-Ξ64

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-0ΝΛ

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-Π91

10-03-2014

ΒΙΚΑΩΞΒ-ΕΜΚ

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-ΠΛΛ

63.

64.
65.

66.

67.
68.
69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.

Παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη ανάπλασης
Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 4ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων του οικισμού Παταγής
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Αναλωσίμων
Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας
έτους 2014”
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την
προμήθεια
με
τίτλο:
“Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού” έτους 2014
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού του
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια
και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων
βόρειας περιοχής”
Έγκριση
της
υπ’
αριθμ.
8497/12-3-2014
γνωμοδότησης νομικού συμβούλου επί αιτήσεως
Γρηγορίου Τζότζολα του Αλεξάνδρου για καταβολή
δικαστικών εξόδων συνολικού ποσού 1.420€
Κατάργηση δίκης σχετικά με αγωγή των:
Κωνσταντίνου
Ίτσκου,
Ραλλής
Νερατζίδου,
Ευαγγέλου Νερατζίδη, Νικολάου Νερατζίδη και
Αθανασίου Ζώη κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’
αριθμ. 789/39/19-5-2008 αγωγής του Κουρουτζή
Γεωργίου του Δημητρίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 5ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Τμηματική παράδοση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη
Τροποποίησης Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Ανταλλακτικών
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του
Δήμου Ορεστιάδας”

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-ΒΙΙ

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-9Ν6

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-Ρ98

26-03-2014

ΒΙΞΞΩΞΒ-Γ0Ψ

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-Χ0Θ

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-4Ξ3

26-03-2014

ΒΙΞΡΩΞΒ-ΘΧ4

26-03-2014

ΒΙΞΕΩΞΒ-ΖΚ1

26-03-2014

ΒΙΗΗΩΞΒ-Ρ07

26-03-2014

ΒΙΞΕΩΞΒ-ΝΞΟ

26-03-2014

ΒΙΞΕΩΞΒ-ΝΣΚ

01-04-2014

ΒΙΗΗΩΞΒ-5ΓΟ

03-04-2014

ΒΙΗΓΩΞΒ-6ΝΤ

03-04-2014

ΒΙΗΓΩΞΒ-04Φ

10-04-2014

ΒΙΗΜΩΞΒ-ΣΙΠ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-ΙΔΧ

79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.

91.

92.
93.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Μάρτιο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: “Ανάθεση
ελεγκτικών
εργασιών
των
οικονομικών
καταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας (Ισολογισμού,
Αποτελε-σμάτων Χρήσης, Πίνακα διαθέσεως
Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) – Έκδοση
πιστοποιητικού ελέγχου έτους 2013 σε Ορκωτό
Λογιστή”, συνολικού προϋπολογισμού 14.145,00€
με ΦΠΑ
Επαναπροκήρυξη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
“Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων
διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
ειδών ιχθυοπωλείου” για τα Νομικά Πρόσωπα του
Δήμου: 1)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και 2)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών
Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της OTS
προς το Δήμο Ορεστιάδας”
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού του
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια υλικών ύδρευσης και θέρμανσης”
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.
194/24/31-3-2014
αγωγής
της
Κουλού
Χρυσοβαλάντους κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης,
ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της παροχής
υπηρεσίας με τίτλο: “Καθαρισμός κτιριακών
εγκαταστάσεων
και
περιβάλλοντος
χώρου
συνοριακού σταθμού Ορμενίου (Τελωνείου)”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Νεοχωρίου

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-Α1Η

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-ΛΣΗ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-Κ7Ζ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-ΓΟΦ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-ΝΘ5

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-Ζ4Ε

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-ΝΟΨ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-Α5Η

10-04-2014

ΒΙΗΜΩΞΒ-ΦΞΑ

10-04-2014

ΒΙΗ2ΩΞΒ-Β9Ρ

15-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-Ω4Μ

15-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-Ε2Ν

15-04-2014

ΒΙΗΜΩΞΒ-Ε0Ο

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-Δ7Β

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-8ΑΨ

94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίου του οικισμού Παταγής της
Τ.Κ. Νεοχωρίου
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 4769/24-03-2014 απόφασης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών του
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, πλακών
πεζοδρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών
υλικών και ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό)”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2014 μελέτης και τρόπου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή 2
PILLAR στα Ρίζια και στην Ορεστιάδα”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 95/7-6-2012 προσφυγής
του Ζησάκη Ευαγγέλου του Χρήστου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 99/11-6-2012
προσφυγής του Καρατσίδη Κωνσταντίνου του
Ευαγγέλου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 101/28-12-2007 αγωγής
(αποζημιώσεως) του Δήμου Ορεστιάδας κατά του
Μαλασίδη Αθανασίου του Ιωάννη
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ανακοπής κατά της
επιταγής προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 76/2006
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, καθώς και
αίτηση αναστολής εκτελέσεως
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’
αριθμ. 4/767/17/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και κατάθεση αίτησης
αναστολής εκτελέσεως
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Α΄
Τρίμηνο 2014
Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του
Προσώπων”

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-ΑΤ3

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-1ΘΧ

15-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-90Σ

15-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-2ΔΗ

15-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-ΩΨΦ

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-6Ν1

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-ΠΙΔ

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-ΝΜΥ

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-34Ε

15-04-2014

ΒΙ04ΩΞΒ-ΙΗΘ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-8ΥΚ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-ΞΓΙ

22-04-2014

ΒΙ0ΕΩΞΒ-944

107.

108

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 228/2013 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της
υπ’ αριθμ. 14/2013 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης
της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ.
Δήμου Ορεστιάδας”», ως προς την τεχνική
περιγραφή της μελέτης

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-ΝΔ5

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 38/1903-2014 αγωγής της Ραϊκούδη Νεραντζιάς κατά του
Δήμου Ορεστιάδας

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-Χ9Μ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-Κ1Χ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-83Σ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-3ΗΩ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-7ΥΤ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-ΠΤΜ

22-04-2014

ΒΙ07ΩΞΒ-Μ1Ξ

05-05-2014

ΒΙΦΦΩΞΒ-15Ε

05-05-2014

ΒΙΦΦΩΞΒ-ΒΞ6

05-05-2014

ΒΙΙΨΩΞΒ-0ΔΑ

05-05-2014

ΒΙΙΨΩΞΒ-9Ξ0

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 39/1903-2014 αγωγής της Φιλιππίδου Αικατερίνης κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 64/11-4-2012
προσφυγής του Σαρδάνη Δημητρίου του Νικολάου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 63/11-4-2012
προσφυγής της “ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 62/11-4-2012
προσφυγής του Καρατσίδη Κωνσταντίνου του
Ευαγγέλου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 94/1-6-2012 προσφυγής
της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias
Ανώνυμη Εταιρεία” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 2/23-1-2006 αγωγής
(αποζημίωσης) του Στάϊκογλου Βενέτη του
Γεωργίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίου του οικισμού Λεπτής της
Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
με τίτλο: “Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ιστών
φωτισμού γηπέδου Κυπρίνου”
Επανεξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού
του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια
και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων
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βόρειας περιοχής”
Εξέταση καταβολής αποζημίωσης σε δημότη για
πρόκληση υλικών ζημιών σε Ι.Χ. αυτοκίνητο
Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για
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.
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Απρίλιο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου του οικισμού Λεπτής της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου του οικισμού Παταγής της Τ.Κ.
Νεοχωρίου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων
Έγκριση πρακτικών νέας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια 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 ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του
Προσώπων”
Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον
ορισμό συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2010 μελέτης με
τίτλο: “Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του Δήμου Ν. Ορεστιάδας
(Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο”,
έγκριση τεύχους δημοπράτησης και τρόπου
εκτέλεσης και ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή
του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών (Δράση Α΄
της μελέτης) με τίτλο: “Σχεδιασμός και εκτύπωση
διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού”
Επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2010 μελέτης με
τίτλο: “Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
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πλεονεκτημάτων του Δήμου Ν. Ορεστιάδας
(Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο”,
έγκριση τεύχους δημοπράτησης και τρόπου
εκτέλεσης και ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή
του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών (Δράση Β΄
της μελέτης) με τίτλο: “Σχεδιασμός Ιστοσελίδας και
Δικτυακού Τόπου”
Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 14/2013 μελέτης με τίτλο:
“Μελέτη Τροποποίησης Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Μάιο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Νομιμοποίηση παράστασης
δικηγόρου
στην
εκδίκαση της με Α.Β.Μ.: Β2013/275 και Α.Β.Ω.:
117/2013 υπόθεσης κατά του Αντιδημάρχου
Ορεστιάδας κ. Μαρασλή Ευαγγέλου ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας
Νομιμοποίηση παράστασης
δικηγόρου
στην
εκδίκαση της με Α.Β.Μ.: Β2013/275 και Α.Β.Ω.:
117/2013 υπόθεσης κατά του υπαλλήλου του Δήμου
κ. Σουκουλδάνου Γεώργιου ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για
το έργο: “Κατασκευή – Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
στην Ορεστιάδα & Αποκατάσταση προσβασιμότητας
για ΑΜΕΑ”
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Β2013/161 και Α.Β.Ω.: 508/2013 υπόθεσης κατά του
Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Μαρασλή Ευαγγέλου
ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’
αριθμ. 118/104/10/2013 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που αφορά την υπ’
αριθμ. 104/10/2012 αγωγή του Γώγου Θωμά του
Χρήστου – Ορέστη κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’
αριθμ. 4968/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά την υπ’ αριθμ. 12966/2011 αγωγή
της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με διακριτικό
τίτλο «MF POINT Ε.Π.Ε.» κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους
2013 του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
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προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια σάρωθρου πεζού χειριστή με ηλεκτρική
κίνηση”
Αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης για την προμήθεια
καυσίμων
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων
πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού του
πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
με τίτλο: “Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2014 μελέτης και τρόπος
εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική μελέτη
για την κατασκευή κτιρίου στο Θούριο Ορεστιάδας”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Ιούνιο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών
ιχθυοπωλείου” για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου:
1)ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και 2)Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Έγκριση παράτασης περαίωσης για την υλοποίηση
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
“Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων – προστίμου σε «Καφέ –
Παιδότοπο», ιδιοκτησίας Κολτσίδη Χρήστου του
Κωνσταντίνου
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’
αριθμ. 119/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την υπ’ αριθμ. 148/27-06-2013
αγωγή της Σπανοπούλου Ευαγγελίας του Χρήστου
κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α.Ε.”, που εδρεύει στο Δήμο Ορεστιάδας
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Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 278/28-122012 αγωγή του Σίσκου Κωνσταντίνου του Πασχάλη
κατά του Δήμου Ορεστιάδας

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’
αριθμ. 131/22-11-2013 αίτησης ακυρώσεως των
Χατζόγλου Γεωργίου κλπ (3) κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Α2011/716 και Α.Β.Ω.: 54/2014 υπόθεσης ενώπιον
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας
του Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Παπαδόπουλου
Αναστάσιου
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014.
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 145/2014 απόφασης του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου
και
συνέχιση
του
διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών
Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων, Β΄
Τρίμηνο 2014
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους
2013 του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση απολογισμού του κοινωνικού παντοπωλείου
(Ιανουάριος - Ιούνιος 2014)
Έγκριση ανάθεσης εργασίας
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2014 μελέτης, σχεδίου
τεύχους δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της
υπηρεσίας με τίτλο: «Προώθηση του Τοπικού
Εμπορίου στο Δήμο Ορεστιάδας»
Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης
της προμήθειας: «Ειδών πληροφορικής»
Έγκριση πρακτικού για τον ορισμό μελών επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμού (άρθρο 67 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.28/80)
Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια: «Προμήθεια
σαρώθρου πεζού χειριστή με ηλεκτρική κίνηση»
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης
και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας:
«Μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος
προς καταστροφή – αδρανοποίηση σε κλίβανο
αποτέφρωσης»
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’
αριθμ. 450/40/24-7-2014 αγωγής του Κερέμη
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Γεωργίου του Χρήστου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση της υπ’
αριθμ. 3066/23-7-2014 αγωγής των Γιαντσίδη
Ιωάννη κλπ (5 συνολικά) κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Ιούλιο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2014 μελέτης, σχεδίου
τεύχους δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της
πράξης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού
συνεργάτη για την υλοποίηση των δράσεων 2.2
Δημιουργία
ιστοσελίδας,
2.3
Προμήθεια
προωθητικού υλικού, 2.4 Συμμετοχή στο τελικό
φόρουμ «Municipal road network and safety on the
road» στο Χάσκοβο και 2.5 Διοργάνωση διήμερου
σεμιναρίου και μετακινήσεις» του έργου: “Roads
Open Access to Deliver Safety – SAFE ROADS”
ενταγμένης στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 2007 - 2013»
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια 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
Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης
νομικού συμβούλου για υπόθεση που αφορά την
είσπραξη εγγυητικής επιστολής του έργου:
“Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του Ν. 4257/2014
Έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού του πρόχειρου
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
“Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπλασης Ορεστιάδας”
Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής για το
έτος 2013 στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες
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7Ι7ΦΩΞΒ-Τ0Θ
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του Δήμου Ορεστιάδας
Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Ανάθεση μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική μελέτη για
κατασκευή κτιρίου στο Θούριο Ορεστιάδας”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Αύγουστο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 789/39/19-52008 αγωγή του Κουρουτζή Γεωργίου του Δημητρίου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ορισμός ή μη δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 101/28-12-2007 αγωγής
(αποζημιώσεως) του Δήμου Ορεστιάδας κατά του
Μαλασίδη Αθανασίου του Ιωάννη
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 75/10-03-2010
προσφυγής της “ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 76/10-03-2010
προσφυγής της “ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 77/10-03-2010
προσφυγής του Τσιφτσή Γεωργίου του Χρήστου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 123/23-04-2010
προσφυγής της “ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση για την προμήθεια ελαιολιπαντικών με τη
Διαδικασία του Κατεπείγοντος
Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου πρακτικού για την
παροχής υπηρεσίας: “Μεταφορά υποπροϊόντων
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή –
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211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.
219.
220.

221.

222.

223.

224.
225.
226.

227.

αδρανοποίηση σε κλίβανο αποτέφρωσης”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 των εσόδων
και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των
διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-061959
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 177/2014 πράξης του ΣΤ΄
Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στην
προμήθεια ελαιολιπαντικών
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια σαρώθρου
πεζού χειριστή με ηλεκτρική κίνηση”
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Είδη πληροφορικής Δήμου
Ορεστιάδας έτους 2014”
Παραλαβή μελέτης για το έργο: “Μελέτη ΚΕΝΑΚ &
Η/Μ εγκαταστάσεων Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
Δημοτικού Σχολείου Ριζίων”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για
την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 101/28-12-2007 αγωγής
(αποζημιώσεως) του Δήμου Ορεστιάδας κατά του
Μαλασίδη Αθανασίου του Ιωάννη
Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2015
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄
Τριμήνου 2014
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(ΟΠΔ) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους
2015
Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 έπειτα
από την ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού
της υπ’ αριθμ. 218/2014 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
ΥΠΕΣ
Έγκριση για την προμήθεια ανταλλακτικών με τη
Διαδικασία του Κατεπείγοντος
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
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Έλεγχος για το μήνα Οκτώβριο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για
την προμήθεια ελαιολιπαντικών με τη Διαδικασία
του Κατεπείγοντος
Έγκριση για την προμήθεια ελαιολιπαντικών με τη
Διαδικασία του Κατεπείγοντος
Αποδοχή παραίτησης δικηγόρου και 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
Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής του
Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την υπόθεση της
Δ.Ε.Α.Β.
Επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
από Λούνα Παρκ στην κεντρική πλατεία της
Ορεστιάδας
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή στη
ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Έλεγχος για το μήνα Νοέμβριο 2014 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 Τ.Κ. Χανδρά Δ.Ε. Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Τ.Κ. Στέρνας Δ.Ε. Βύσσας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
της Δ.Ε. Τριγώνου
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
του οικισμού Παταγής της Τ.Κ. Νεοχωρίου
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 της Δημοτικής
Γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
Κανίδη Θεοδώρου για την προμήθεια καυσίμων
Έγκριση 2ου πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας:
“Μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος
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ΩΙ5ΒΩΞΒ-1Ω6
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Ω23ΙΩΞΒ-Ε9Σ
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προς καταστροφή – αδρανοποίηση σε κλίβανο
αποτέφρωσης”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 189/2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και επανέγκριση της υπ’
αριθμ. 34/2014 μελέτης, σχεδίου δημοπράτησης και
τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: Παροχή
υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση
των δράσεων 2.2 Δημιουργία ιστοσελίδας, 2.3
Προμήθεια προωθητικού υλικού, 2.4 Συμμετοχή στο
τελικό φόρουμ «Municipal road network and safety
on the road» στο Χάσκοβο και 2.5 Διοργάνωση
διήμερου σεμιναρίου και μετακινήσεις, του έργου
“Road Open Access to Deliver Safety – SAFE
ROADS” ενταγμένης στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 20072013»
Ορισμός Νομικού Συμβούλου για γνωμοδότηση
σχετικά με έργο του Δήμου
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση
Πολιτικής Αγωγής ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου Θράκης στις 18-12-2014
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Ορισμός Νομικού Συμβούλου για γνωμοδότηση
σχετικά με την υπ’ αριθμ. 4968/2013 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Β2013/716 και Α.Β.Ω.: 99/2014 υπόθεσης κατά του
τέως Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Μπουργκούδη
Γεωργίου
ενώπιον
του
Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με
αίτηση επαναχορήγησης της άδειας λειτουργίας του
κ. Τσομπανίδη Ανδρέα προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
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 ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014
Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του
Δήμου Ορεστιάδας έτους 2014 σύμφωνα με το
άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

08-12-2014

7ΦΧ5ΩΞΒ-Ω9Π

08-12-2014

ΩΗΞ3ΩΞΒ-ΕΔΣ

08-12-2014

ΩΣ76ΩΞΒ-Λ6Ε

15-12-2014

Ω5Δ0ΩΞΒ-93Ζ

15-12-2014

ΩΔ5ΟΩΞΒ-4Θ0

15-12-2014

61ΕΝΩΞΒ-03Γ

15-12-2014

ΩΘΤΦΩΞΒ-ΡΗ5

23-12-2014

ΩΟΑΝΩΞΒ-ΨΙΥ

23-12-2014

69ΛΧΩΞΒ-Ξ6Ρ

23-12-2014

7Θ2ΜΩΞΒ-ΥΨΝ

23-12-2014

6ΥΝΠΩΞΒ-ΞΦΔ

23-12-2014

7ΚΞΙΩΞΒ-3ΜΤ

23-12-2014

6ΘΔΡΩΞΒ-ΒΦΑ

259.

260.

261.

262.

263.
264.
265.
266.

της Τ.Κ. Αμπελακίων
Έγκριση μελέτης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων για την
κάλυψη αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας (Κοινωνικό
Παντοπωλείο και εδέσματα για την διοργάνωση
εκδηλώσεων) και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες
του εργατοτεχνικού προσωπικού
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”
Έγκριση μελέτης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση
της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών
καυσίμων
και
λιπαντικών
Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση Ενιαίας μελέτης και καθορισμός όρων
δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί
καταβολής αποζημίωσης σε ιδιώτη
Ορισμός δικηγόρου για την ποινική υπόθεση των
εταιρειών “ENERGA & HELLAS POWER”
Ορισμός νομικού συμβούλου ως πληρεξούσιου
δικηγόρου του Δήμου για αποδοχή κληρονομιάς
Ορισμός νομικού συμβούλου ως πληρεξούσιου
δικηγόρου του Δήμου για αναζήτηση φακέλου
τροχαίου συμβάντος από το Πρωτοδικείο
Ορεστιάδας

23-12-2014

7ΒΦΛΩΞΒ-Η55

23-12-2014

ΒΘΡΔΩΞΒ-ΣΥΒ

23-12-2014

ΩΓΧΨΩΞΒ-Τ3Ι

23-12-2014

ΩΗΟΗΩΞΒ-ΒΘΓ

23-12-2014

Ω6ΙΙΩΞΒ-ΠΦ9

23-12-2014

6ΒΣ6ΩΞΒ-3ΡΕ

23-12-2014

ΩΩΩ2ΩΞΒ-ΛΣ8

23-12-2014

Ω36ΑΩΞΒ-ΓΑ5

