ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2015
Α/Α
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

ΘΕΜΑ
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2014 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015 στις
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων
της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της
Τ.Κ. Ριζίων Δ.Ε. Βύσσας
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ της αριθμ. 11389/8-3-93
απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Ασφάλιση οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση καταβολής αποζημίωσης σε δημότη για
πρόκληση υλικών ζημιών σε Ι.Χ. αυτοκίνητο
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση μήνυσης στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας από τον
Δήμαρχο
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης,
διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής για το
διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση καταβολής αποζημίωσης σε δημότισσα για
πρόκληση υλικών ζημιών σε Ι.Χ. αυτοκίνητο
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Β2013/333 και Α.Β.Ω.: 88/2014 υπόθεσης κατά του
τέως Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Μπουργκούδη
Γεωργίου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας
Ορισμός Ορκωτού Λογιστή με τον αναπληρωτή του για
τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
Ορεστιάδας για την διαχειριστική χρήση του έτους
2014
Έγκριση πρακτικού για τον ορισμό μελών επιτροπής
διενέργειας
και
αξιολόγησης
αποτελεσμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

13-01-2015

ΩΧ9ΨΩΞΒ-Υ4Ι

13-01-2015

7ΡΥΒΩΞΒ-5ΣΦ

13-01-2015

6ΤΘΓΩΞΒ-4ΑΖ

13-01-2015

7ΖΡ0ΩΞΒ-ΣΩΗ

13-01-2015

ΩΕΞΟΩΞΒ-ΕΜΠ

13-01-2015

70ΟΣΩΞΒ-ΤΡΛ

13-01-2015

74ΨΤΩΞΒ-ΣΞ2

13-01-2015

7ΝΓΓΩΞΒ-3ΙΝ

13-01-2015

Ψ937ΩΞΒ-Σ43

20-01-2015

ΩΗΕΩΩΞΒ-ΔΓΔ

20-01-2015

78ΡΞΩΞΒ-ΤΒΦ

20-01-2015

ΩΠΓΔΩΞΒ-3ΙΝ

20-01-2015

7ΧΠΓΩΞΒ-ΦΚΓ

20-01-2015

7ΛΤΕΩΞΒ-Μ92

02-02-2015

ΨΕ8ΕΩΞΒ-0ΘΔ

02-02-2015

ΩΡΔ0ΩΞΒ-6ΓΨ

17.

διαγωνισμού (άρθρο 67 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 28/80)
Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο:
“Προμήθεια και αντικατάσταση των αντλητικών
συγκροτημάτων γωνιακής μετάδοσης των αρδευτικών
γεωτρήσεων στο Δήμο Ορεστιάδας” (Αγροτική
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)

18.

Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης

19.

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015

20.
21.
22.

ανάληψης

Έγκριση απολογισμού του κοινωνικού παντοπωλείου
(Ιούλιος – Δεκέμβριος 2014)
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων του οικισμού Παταγής της Τ.Κ.
Νεοχωρίου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου

02-02-2015

ΩΡΧΙΩΞΒ-1ΙΥ

02-02-2015

ΩΡΜ3ΩΞΒ-ΑΔ3

02-02-2015

7ΣΞΣΩΞΒ-ΧΘ9

02-02-2015

ΩΥΣΒΩΞΒ-ΞΤ6

02-02-2015

ΩΚΖΕΩΞΒ-Ν2Λ

02-02-2015

7ΧΧΦΩΞΒ-2ΩΛ

23.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά Δ.Ε. Ορεστιάδας

02-02-2015

ΩΤ63ΩΞΒ-Σ9Λ

24.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων

02-02-2015

Ω8ΠΟΩΞΒ-122

25.

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

02-02-2015

727ΗΩΞΒ-ΝΟ2

26.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου

02-02-2015

ΒΝΕΩΩΞΒ-4Α7

27.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
της Δημοτικής Γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ. Νεοχωρίου

02-02-2015

Ω53ΖΩΞΒ-ΤΤΞ

28.

Επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των
όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων Βόρειας περιοχής”
(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013)

02-02-2015

6ΣΝ2ΩΞΒ-Ω6Γ

29.

Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση των α)Α.Β.Μ.:
Β2013/715 και Α.Β.Ω.: 149/2014, β)Α.Β.Μ.: Β2013/843
και Α.Β.Ω.: 150/2014 ΚΑΙ γ)Α.Β.Μ.: Β2013/155 και
Α.Β.Ω.: 152/2014 υπόθεσης κατά του τέως
Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Μπουργκούδη Γεωργίου
ενώπιον
του
Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας

02-02-2015

ΩΗΩΓΩΞΒ-2Ξ4

30.

Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση σχετικά με αίτηση
επαναχορήγησης άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

17-02-2015

Ω4ΔΘΩΞΒ-ΦΤΔ

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.

Έγκριση για την προμήθεια ελαιολιπαντικών με τη
Διαδικασία του Κατεπείγοντος
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 34/2014 μελέτης 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 2007-2013»
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την ανατροπή
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης
πίστωσης των Κ.Α. 30.30.6641 (Α/Α 110 και 112)
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Ιανουάριο 2015 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 Δ΄ Τριμήνου
2014
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ριζίων Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου,
αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αμπελακίων και αγροτεμαχίου
της Δ.Ε. Τριγώνου
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του ακινήτου στο Σπήλαιο της Δ.Ε.
Τριγώνου
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης
και ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή
υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών
Λογισμικού της OTS”
Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών
Δήμου Ορεστιάδας 2015”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων

17-02-2015

696ΟΩΞΒ-Ξ2Λ

17-02-2015

74ΠΔΩΞΒ-ΨΗΟ

17-02-2015

Ω9Π0ΩΞΒ-ΞΔΗ

17-02-2015

ΒΜΓΨΩΞΒ-Ο3Ξ

17-02-2015

7ΒΒ7ΩΞΒ-404

17-02-2015

66Ι8ΩΞΒ-8ΓΣ

17-02-2015

ΩΖΝΡΩΞΒ-ΘΩ9

17-02-2015

7ΜΣΝΩΞΒ-ΑΩΡ

17-02-2015

6ΡΣΟΩΞΒ-ΨΥΕ

17-02-2015

64ΓΘΩΞΒ-Λ67

17-02-2015

7ΡΗ3ΩΞΒ-ΑΡ2

17-02-2015

Ω9Π4ΩΞΒ-Σ4Π

17-02-2015

ΩΞ2ΕΩΞΒ-ΡΩ9

17-02-2015

7ΝΓΛΩΞΒ-8ΛΚ

45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων περιοχής Βάλτου –
Νεοχωρίου – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας”
(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013)
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 190/2014 αγωγής του
Σταυρόπουλου Ιωάννη του Δημητρίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθή-ματος
για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών
Έγκριση χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθή-ματος
για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2010 απόφασης της
Δημαρχιακής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου σχετικά
με την υπ’ αριθμ. 1445/122/6-11-2009 αγωγή του
Κουρουτζή Γεωργίου του Δημητρίου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου
Ορεστιάδας στα Διοικητικά Δικαστήρια έπειτα από την
υπ’
αριθμ.
1084/26-01-2015
απόφαση
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 123/2307-2014 αγωγής της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με
την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α.Ε.” κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 91/24-102014 αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας “ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση των υπ’ αριθμ. 26/6-2-2014 και 189/5-102012 προσφυγών του ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση των υπ’ αριθμ. 220/26-10-2011 και 272/1412-2011 προσφυγών του ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 58/22-3-2011 προσφυγής του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. κατά του Δήμου
Ορεστιάδας

17-02-2015

ΒΜΔ1ΩΞΒ-ΖΗΗ

04-03-2015

7ΨΩΥΩΞΒ-Σ2Λ

04-03-2015

7ΕΛΧΩΞΒ-ΒΗΥ

04-03-2015

ΒΖ0ΒΩΞΒ-ΤΙ9

04-03-2015

ΒΖΥΙΩΞΒ-ΩΡΨ

04-03-2015

7ΩΞΓΩΞΒ-Ζ3Χ

04-03-2015

69ΤΤΩΞΒ-Η1Γ

04-03-2015

7ΔΛΙΩΞΒ-Θ4Ξ

04-03-2015

7ΝΜ2ΩΞΒ-Λ09

04-03-2015

7ΟΜΩΩΞΒ-4ΡΟ

04-03-2015

72ΜΜΩΞΒ-9ΡΟ

04-03-2015

7ΞΗΨΩΞΒ-ΔΘ3

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.

Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 264/12-12-2011 προσφυγής
της ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 90/27-3-2013 προσφυγής του
ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 166/4-8-2011 προσφυγής του
ΤΟΨΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 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”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αγωγής του Δήμου
Ορεστιάδας σχετικά με την υπόθεση της ΔΕΑΒ ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο 2015 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
Κανίδη Θεοδώρου για την προμήθεια καυσίμων
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση
δίκης σχετικά με την από 02-02-2012 αγωγή της
ομόρρυθμης εταιρίας “Απόστολος Παπαδόπουλος και
Σία ΟΕ” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς

04-03-2015

6ΠΙΩΩΞΒ-7Υ6

04-03-2015

Ω07ΦΩΞΒ-Ι17

04-03-2015

ΩΚΙΣΩΞΒ-ΑΩ1

09-03-2015

ΩΠΡΤΩΞΒ-Ξ63

09-03-2015

6ΝΕΩΩΞΒ-ΩΔΦ

09-03-2015

ΩΙΥ8ΩΞΒ-ΙΥ5

09-03-2015

Ψ4Ρ5ΩΞΒ-8ΣΕ

16-03-2015

6Ι0ΜΩΞΒ-Σ6Ζ

16-03-2015

73Θ0ΩΞΒ-1Κ2

16-03-2015

ΩΚΒΥΩΞΒ-ΦΕ6

16-03-2015

ΒΜΟΚΩΞΒ-ΣΑΠ

16-03-2015

ΩΜ8ΑΩΞΒ-ΚΨΖ

16-03-2015

ΒΝΞΞΩΞΒ-Ξ9Χ

16-03-2015

Ω10ΖΩΞΒ-Π6Ω

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 181/19-9-2012 προσφυγής της
Α.Ε. “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 62/3-4-2014 προσφυγής της
Α.Ε. “ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 152/6-8-2012 προσφυγής της
ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Χ. κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 145/30-7-2012 προσφυγής
του ΚΑΡΑΤΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε. κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 144/30-7-2012 προσφυγής
του ΣΑΡΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 143/30-7-2012 προσφυγής της
Ο.Ε. “ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 140/30-7-2012 προσφυγής
του ΤΟΨΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α. κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 139/30-7-2012 προσφυγής
του ΔΟΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ. κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 141/30-7-2012 προσφυγής της
Ο.Ε. “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 142/30-7-2012 προσφυγής της
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑΣ κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για

16-03-2015

62ΑΛΩΞΒ-0Β3

16-03-2015

61ΦΚΩΞΒ-42Υ

16-03-2015

61ΓΕΩΞΒ-Κ0Ω

16-03-2015

6ΚΑΛΩΞΒ-ΦΡ4

16-03-2015

ΩΔΑΩΩΞΒ-Β7Ζ

16-03-2015

6ΠΟΦΩΞΒ-Θ08

16-03-2015

7Α8ΡΩΞΒ-ΩΛΚ

16-03-2015

ΩΝ2ΖΩΞΒ-ΗΘ0

16-03-2015

ΨΒΝΖΩΞΒ-5ΜΖ

31-03-2015

6ΨΝΑΩΞΒ-ΑΛΒ

31-03-2015

Ψ6Ν3ΩΞΒ-7Β0

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.
94.

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης και θέρμανσης
Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015”
Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών
Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού της
OTS”
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού του ανοικτού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και
εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας και νότιας
περιοχής Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας” (Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013)
Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και
τοποθέτηση ηλεκτρονικής υδροληψίας με υδρόμετρο
και κάρτα μνήμης σε αρδευτικές γεωτρήσεις σε
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας” (Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
και ορισμός δικηγόρου
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.
141/30-7-2012 προσφυγής της Ο.Ε. “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΨΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός νομικού συμβούλου για γνωμάτευση σχετικά
με υποθέσεις του Τμήματος Δημοτολογίων και
Δημοτικής Κατάστασης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Μάρτιο 2015 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Τοπικές και
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας για το
έτος 2015
Έγκριση πρακτικών διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια

31-03-2015

Ω3ΝΩΩΞΒ-ΥΛΝ

31-03-2015

Ω7ΟΗΩΞΒ-ΨΑΒ

31-03-2015

6ΠΓ3ΩΞΒ-0Ν3

31-03-2015

ΩΡ47ΩΞΒ-0ΕΧ

31-03-2015

6Δ6ΛΩΞΒ-ΝΤ3

31-03-2015

7ΚΑΨΩΞΒ-ΥΜΗ

31-03-2015

Ω4ΥΑΩΞΒ-Ο2Θ

31-03-2015

793ΩΩΞΒ-3ΩΦ

06-04-2015

ΩΠΘ7ΩΞΒ-ΟΕΕ

06-04-2015

7ΛΞΑΩΞΒ-Β36

06-04-2015

ΩΦ2ΠΩΞΒ-ΓΞ6

06-04-2015

Β57ΘΩΞΒ-ΚΛΝ

06-04-2015

6ΣΟ5ΩΞΒ-ΒΡΓ

95.

96.

97.

98.
99.
100.
101.

102.

103.

104.
105.
106.
107.

Αναλωσίμων Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας 2015”
Επανέγκριση όρων – τεύχους δημοπράτησης 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 2007-2013»
Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση στα διοικητικά
δικαστήρια (συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 51/2015
απόφασης οικονομικής επιτροπής)
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου
2015
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
ακινήτου στο Σπήλαιο της Δ.Ε. Τριγώνου
Παραλαβή γεωτεχνικής μελέτης του έργου:
“Κατασκευή ΚΗΦΗ στο Θούριο Δ. Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την
καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών
Αναγκαιότητα προμήθειας υλικών για αποκατάσταση
της εγκατάστασης θέρμανσης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ορεστιάδας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού
διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών 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”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής του Κανίδη
Θεοδώρου για την προμήθεια καυσίμων
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού του
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

06-04-2015

ΩΠ62ΩΞΒ-9ΜΒ

06-04-2015

7Ε9ΡΩΞΒ-2ΧΠ

21-04-2015

ΩΞ15ΩΞΒ-ΙΣΝ

21-04-2015

6ΛΜΣΩΞΒ-ΝΞΛ

21-04-2015

73ΚΟΩΞΒ-Ξ12

21-04-2015

72Ο2ΩΞΒ-Ι3Δ

21-04-2015

Ω3ΔΙΩΞΒ-ΧΓ2

28-04-2015

7ΧΖΖΩΞΒ-Ψ6Γ

28-04-2015

ΩΝΦΨΩΞΒ-ΗΩΗ

28-04-2015

7ΚΩ5ΩΞΒ-ΩΙ4

28-04-2015

69ΩΩΩΞΒ-Δ49

28-04-2015

6ΥΜΑΩΞΒ-ΛΔ0

28-04-2015

7Π21ΩΞΒ-ΕΤΦ

108.

109.
110.

111.

112.

113.
114.
115.

116.

117.

118.

119.

120.
121.

Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού του
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο: “Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια καυσίμων κίνησης με τη Διαδικασία του
Κατεπείγοντος”
Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου πρακτικού του
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια υλικών ύδρευσης και θέρμανσης Δήμου
Ορεστιάδας έτους 2015”
Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων
πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Απρίλιο 2015 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια μεταλλικών κάδων
με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1.100lit και μονών
επίστυλων απορριματοδεκτών χωρητικότητας 32lit και
κάδων μικροαπορριμμάτων με επικάλυψη ξύλου
χωρητικότητας 40lit”
Έγκριση
πρακτικών
του
ανοικτού
διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια 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 2ου πρακτικού του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων”
Επανέγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και

28-04-2015

ΩΧ69ΩΞΒ-Ι04

05-05-2015

798ΞΩΞΒ-ΦΚΩ

05-05-2015

ΩΖ2ΛΩΞΒ-1Η5

05-05-2015

ΒΧΨΡΩΞΒ-Υ0Β

05-05-2015

6ΡΤΖΩΞΒ-444

05-05-2015

65ΩΘΩΞΒ-ΡΦΧ

18-05-2015

Ω497ΩΞΒ-Π1Π

18-05-2015

7ΤΣ4ΩΞΒ-ΓΝΣ

18-05-2015

ΩΔ28ΩΞΒ-59Θ

18-05-2015

Ω9Ω9ΩΞΒ-7Χ8

18-05-2015

687ΝΩΞΒ-Ν0Φ

18-05-2015

7Δ0ΤΩΞΒ-ΗΑΠ

18-05-2015

ΩΙΖ0ΩΞΒ-94Ω

18-05-2015

ΩΝΘΙΩΞΒ-ΕΕΤ

122.

123.

124.

125.
126.

127.

128.

129.

130.

131.

όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ορεστιάδας” (Αρ.
Μελέτης: 17/2015 με προϋπολογισμό 109.998,90€ με
ΦΠΑ) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
2012-2015)
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 266/2014 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της από 28-12-2010
αγωγής του Γεωργίου Αθανασόπουλου και του Ιωάννη
Αθανασόπουλου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 2ου πρακτικού
διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών 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”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου Ορεστιάδας” έτους 2015
Εξέταση της υπ’ αριθμ. 10885/8-5-2015 προδικαστικής
προσφυγής της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD κατά
της υπ’ αριθμ. 108/2015 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων”
Νομιμοποίηση ορισμού δικηγόρου για παράσταση
ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας
για ποινική υπόθεση και κατάθεση απολογητικού
υπομνήματος κατά το στάδιο προανάκρισης για
μηνυτήρια αναφορά
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Β2014/811 και Α.Β.Ω.: 24/2015 υπόθεσης κατά του
υπαλλήλου του Δήμου Μαυρογενίδη Στυλιανού
ενώπιον
του
Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 68/07-052015 αγωγής της Αποστολιάς συζ. Νικολάου
Τσιομπανίδη κατά του Δήμου Ορεστιάδας

18-05-2015

ΩΖ97ΩΞΒ-ΒΗΚ

18-05-2015

ΩΓΥ0ΩΞΒ-ΗΧΞ

26-05-2015

6Κ51ΩΞΒ-Λ74

26-05-2015

Ω41ΚΩΞΒ-Λ2Φ

26-05-2015

7ΧΩ7ΩΞΒ-9ΒΩ

26-05-2015

6ΨΩΓΩΞΒ-ΟΕΙ

26-05-2015

7Τ2ΨΩΞΒ-Ξ50

26-05-2015

7ΝΒΧΩΞΒ-Π7Τ

26-05-2015

70Ω0ΩΞΒ-ΣΕΔ

26-05-2015

Β854ΩΞΒ-ΘΞΡ

132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.

139.

140.
141.
142.

143.

144.

145.

146.
147.
148.

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή
τέλους κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2015
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απαλλαγή
τέλους κοινοχρήστων χώρων λοιπών εμπορικών
καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2015
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση, επισκευή των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Πενταμελούς
Εφετείου Θράκης για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.
1731/2009 αγωγής του Σίσκου Κωνσταντίνου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την
καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών
Έλεγχος για το μήνα Μαΐου 2015 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 στις Καστανιές της Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση παράτασης ισχύς του συμφωνητικού που
αφορά την εκποίηση 4.000 δέντρων λεύκης στην
Τοπική Κοινότητα Πλάτης στην τοποθεσία “Ποταμός
Άρδας”
Έγκριση αίτησης για αλλαγή στοιχείων σε
συμφωνητικά αγροτεμαχίων λόγω θανάτου
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας
με
τίτλο:
“Προμήθεια
έτοιμου
σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και πλακών
επένδυσης, οικοδομικών υλικών, ασφαλτομίγματος
(θερμό και ψυχρό), χρωμάτων διαγράμμισης οδών και
ειδών ελαιοχρωματισμού”
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια
ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών των
οχημάτων – φορτηγών του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών με τη Διαδικασία
του Κατεπείγοντος και διάθεση πίστωσης
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 119/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και του υπ’ αριθμ. 10640/5-52015 2ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού, εξέταση

02-06-2015

ΩΚΚΤΩΞΒ-4Σ9

02-06-2015

ΨΕ51ΩΞΒ-ΒΘ3

02-06-2015

78ΨΗΩΞΒ-ΒΝΠ

02-06-2015

ΩΩΗ4ΩΞΒ-ΕΑ0

02-06-2015

7Ω4ΙΩΞΒ-Φ1Θ

02-06-2015

7ΥΝΙΩΞΒ-Χ5Ι

02-06-2015

ΩΒ5ΚΩΞΒ-ΨΧ4

02-06-2015

7ΛΞΓΩΞΒ-ΞΡΡ

02-06-2015

6Υ6ΗΩΞΒ-Ε5Δ

12-06-2015

Ψ4Ρ7ΩΞΒ-ΓΟΓ

12-06-2015

7ΨΤΡΩΞΒ-ΦΤΔ

12-06-2015

Ψ1ΞΜΩΞΒ-ΙΓΤ

12-06-2015

7ΒΕΤΩΞΒ-Ε63

12-06-2015

731ΖΩΞΒ-Π03

12-06-2015

7Κ25ΩΞΒ-ΚΡ9

12-06-2015

ΨΩ72ΩΞΒ-6ΔΒ

16-06-2015

ΩΜΨ3ΩΞΒ-Θ32

149.

150.

151.
152.

153.

154.
155.

156.

157.

158.

159.

ένστασης και έγκριση του ταυτάριθμου 2ου Πρακτικού
του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την
προμήθεια 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 ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών 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”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Ιούνιο 2015 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Αποδοχή δωρεών για τη δημιουργία Δημοτικής
Βιβλιοθήκης στην Τοπική Κοινότητα Δικαίων της
Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του ακινήτου στις Καστανιές της Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
μεταλλικών κάδων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας
1.100lit και μονών επίστυλων απορριματοδεκτών
χωρητικότητας 32lit και κάδων μικροαπορριμμάτων με
επικάλυψη ξύλου χωρητικότητας 40lit”
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού”
Έγκριση πρακτικών διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας για την εκδίκαση της υπόθεσης που
αφορά την υπ’ αριθμ. 205/2014 αγωγή της Τσαγανίδου
Σοφίας – Σεσίλιας του Γεωργίου κατά του Δήμου

23-06-2015

7ΨΜΧΩΞΒ-ΥΒΖ

23-06-2015

ΩΑ31ΩΞΒ-94Ρ

07-07-2015

Ω0Φ3ΩΞΒ-Γ71

07-07-2015

Ω8ΨΘΩΞΒ-2Υ4

07-07-2015

7ΔΣΘΩΞΒ-ΟΙΔ

07-07-2015

ΩΧΛΜΩΞΒ-ΔΞΡ

07-07-2015

6ΙΘΩΩΞΒ-ΠΟΖ

07-07-2015

78ΗΦΩΞΒ-Δ41

07-07-2015

7ΟΗ0ΩΞΒ-9ΓΒ

07-07-2015

7163ΩΞΒ-Ξ87

07-07-2015

6Ο31ΩΞΒ-ΝΡΩ

Ορεστιάδας
160.
161.
162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.
172.
173.

Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης

ανάληψης

Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το κριτήριο
κατακύρωσης του διαγωνισμού
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 156/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το 2ο σκέλος της
απόφασης και έγκριση νέας μελέτης και όρων
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια μεταλλικών κάδων με πλαστικό
καπάκι χωρητικότητας 1.100lit και μονών επίστυλων
απορριματοδεκτών χωρητικότητας 32lit και κάδων
μικροαπορριμμάτων
με
επικάλυψη
ξύλου
χωρητικότητας 40lit”
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους
2014 του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου
2015
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων δημοπράτησης,
ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας:
«Μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος
προς καταστροφή
- αδρανοποίηση σε κλίβανο
αποτέφρωσης»
Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση επισκευή
των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου
Ορεστιάδας»
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά
την αγωγή του Φραγκίσκου Σκλάβου του Πέτρου κατά
του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού

23-07-2015

607ΞΩΞΒ-Ι45

23-07-2015

Ψ0ΓΟΩΞΒ-ΧΤΖ

23-07-2015

7Ι8ΕΩΞΒ-709

23-07-2015

Ω1Ι2ΩΞΒ-ΨΟΔ

23-07-2015

6ΛΝ2ΩΞΒ-Φ1Χ

23-07-2015

76ΜΧΩΞΒ-ΧΞΙ

23-07-2015

6Χ1ΨΩΞΒ-7ΜΨ

23-07-2015

64Ι6ΩΞΒ-ΤΣΓ

23-07-2015

7ΙΚ7ΩΞΒ-ΩΗΡ

23-07-2015

ΩΑ6ΑΩΞΒ-53Σ

23-07-2015

7ΛΣΓΩΞΒ-Υ8Β

31-07-2015

6048ΩΞΒ-ΞΨΒ

31-07-2015

ΩΖ9ΨΩΞΒ-ΑΒΜ

31-07-2015

6Γ0ΤΩΞΒ-ΤΕ7

174.
175.
176.
177.

178.

179.

180.

181.
182.
183.

184.

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών
Κοιμητηρίων
Έγκριση απολογισμού του κοινωνικού παντοπωλείου
(Ιανουάριος – Ιούνιος 2015)
Αναγκαιότητα προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με
τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Ιούλιο 2015 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων
του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
επαναπροσδιορισμό Συντελεστή Τέλους ακίνητης
περιουσίας Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2016
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 138/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2015
τροποποιημένης μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση,
επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Ορεστιάδας” λόγω έλλειψης στοιχείων
Ορισμός μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2015 μελέτης: «Κλαδεύ-σεις
και καθαρισμοί υποβλάστησης εκατέρωθεν των
δρόμων και σε κρασπεδικές λωρίδες πλάτους 5 μετρων για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού
δάσους της Τοπικής Κοινότητας Δικαίων.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή μηνυτήριας
αναφοράς – εγκλήσεως
Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας
οικονομικού έτους 2016
Έλεγχος για το μήνα Αύγουστο 2015 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 2015
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Αναγκαιότητα για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου
με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας

31-07-2015

6Ε23ΩΞΒ-ΖΣΩ

31-07-2015

7ΡΞΙΩΞΒ-123

31-07-2015

781ΜΩΞΒ-ΦΗΠ

11-08-2015

6ΛΒΟΩΞΒ-ΤΛΜ

11-08-2015

ΩΕ03ΩΞΒ-ΗΚΜ

11-08-2015

7ΗΞ6ΩΞΒ-ΟΞΩ

11-08-2015

71ΦΔΩΞΒ-0Γ1

21-08-2015

7Σ1ΒΩΞΒ-9ΦΓ

21-08-2015

ΩΣΩΝΩΞΒ-ΞΗΘ

21-08-2015

71ΔΑΩΞΒ-ΙΛ5

21-08-2015

7Η2ΨΩΞΒ-ΕΡ0

04-09-2015

ΩΝΟΓΩΞΒ-ΛΜΛ

04-09-2015

6027ΩΞΒ-ΑΞ4

04-09-2015

6ΨΕ8ΩΞΒ-ΔΤΕ

04-09-2015

7Χ7ΖΩΞΒ-ΕΜ3

04-09-2015

72ΒΘΩΞΒ-ΟΟΦ

04-09-2015

ΩΛ6ΠΩΞΒ-Μ43

04-09-2015

76Ζ0ΩΞΒ-ΜΙΩ

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.
200.
201.

202.

203.

204.

περίπτωσης
Έγκριση νέας μελέτης και καθορισμός όρων
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας
και του Νομικού του Προσώπου με την επωνυμία
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.”
Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου πρακτικού του
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και πλακών επένδυσης, οικοδομικών υλικών,
ασφαλτομίγματος (θερμό και ψυχρό), χρωμάτων
διαγράμμισης οδών και ειδών ελαιοχρωματισμού”
Έγκριση 2ου πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υλικών
ύδρευσης και θέρμανσης Δήμου Ορεστιάδας έτους
2015”
Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το
δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων Βόρειας περιοχής ” (Αρ. Πρωτ.:
5605/03-03-2015)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 170/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την
εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αγωγή του
Φραγκίσκου Σκλάβου του Πέτρου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Νομιμοποίηση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του
Δήμου για σύνταξη και υποβολή εγκλήσεως
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 19/4-52011 αγωγής του Χατζηανδρέου Ανδρέα του Γρηγορίου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015”
Έγκριση ενιαίας μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων
έτους 2015”
Έγκριση 1ου πρακτικού και εξέταση ένστασης του

04-09-2015

67Μ5ΩΞΒ-ΔΛ8

04-09-2015

ΩΓΓΥΩΞΒ-1Ε3

04-09-2015

Ω6ΠΦΩΞΒ-ΧΩΠ

04-09-2015

64ΖΧΩΞΒ-Β1Ρ

04-09-2015

ΩΚΜΤΩΞΒ-7ΤΖ

04-09-2015

70ΠΝΩΞΒ-ΨΚΗ

04-09-2015

7ΨΧΥΩΞΒ-ΜΝΛ

14-09-2015

7ΔΦΖΩΞΒ-ΒΨ4

14-09-2015

6ΩΜΡΩΞΒ-ΔΩΨ

14-09-2015

ΩΒΩΒΩΞΒ-ΟΞΨ

14-09-2015

ΨΩ2ΜΩΞΒ-87Τ

14-09-2015

7ΧΟ4ΩΞΒ-6ΩΩ

14-09-2015

673ΘΩΞΒ-ΙΑΝ

205.

206.

207.

208.

209.
210.
211.

212.

213.

214.

215.

216.

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του
Δήμου Ορεστιάδας”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 194/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση του 2ου πρακτικού
σε ορθή επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης
και θέρμανσης Δήμου Ορεστιάδας έτους 2015”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 192/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Έγκριση νέας
μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για τον
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας και του Νομικού
του Προσώπου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.”»
Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση ενιαίας μελέτης και καθορισμός όρων
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας
και του Νομικού του Προσώπου με την επωνυμία
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.”
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ελαστικών
φορτηγών επικαθήμενων απορριμματοφόρων του
Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Επανεξέταση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το
δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού
αυτοματοποίησης
αρδευτικών
αντλιοστασίων Βόρειας περιοχής ” (Αρ. Πρωτ.:
5605/03-03-2015)
Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης
πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο
Δήμο Ορεστιάδας”
Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 123/23-072014 αγωγή της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την
επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α.Ε.” κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την
εκδίκαση των υπ’ αριθμ. ΑΚ207/24-9-2013, ΑΚ208/249-2013 και ΑΚ209/24-9-2013 προσφυγών των
Τσομπανίδου Μαρίας, Τσομπανίδη Δημητρίου και
Τσομπανίδου Ελένης κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2013 απόφασης της

14-09-2015

ΩΟ53ΩΞΒ-ΤΑΙ

14-09-2015

7Α7ΘΩΞΒ-6ΥΛ

14-09-2015

Ω6ΗΙΩΞΒ-ΩΩΖ

14-09-2015

79ΓΩΩΞΒ-ΡΩ9

14-09-2015

ΩΝΙΝΩΞΒ-Ο7Θ

21-09-2015

63ΔΜΩΞΒ-ΞΙ9

21-09-2015

6ΔΟΗΩΞΒ-5ΑΕ

21-09-2015

Ω343ΩΞΒ-6Ψ5

21-09-2015

6ΚΞΤΩΞΒ-ΙΔ6

21-09-2015

ΨΠ65ΩΞΒ-ΟΣ2

21-09-2015

7246ΩΞΒ-2ΥΥ

02-10-2015

ΩΖΠΣΩΞΒ-ΜΙΙ

217.

218.
219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου σχετικά
με την υπ’ αριθμ. 429/2/7/2014 έφεση του Δήμου
Ορεστιάδας κατά του Θεοχαρίδη Θωμά του
Κωνσταντίνου στο Μονομελές Εφετείο Θράκης
Έγκριση 2ου πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών
προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια
με τίτλο: “Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και πλακών
επένδυσης, οικοδομικών υλικών, ασφαλτομίγματος
(θερμό και ψυχρό), χρωμάτων διαγράμμισης οδών και
ειδών ελαιοχρωματισμού”
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του ακινήτου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια
ανταλλακτικών απορριμματοφόρων του Δήμου
Ορεστιάδας
Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για το υπ’ αριθμ.
κυκλοφορίας ΜΕ 110617 ΦΟΡΤΩΤΗ CAT 962 του
Δήμου Ορεστιάδας με τη Διαδικασία του
Κατεπείγοντος και διάθεση πίστωσης
Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για το υπ’ αριθμ.
κυκλοφορίας ΜΕ 49627 ΦΟΡΤΩΤΗ KOMATSU του
Δήμου Ορεστιάδας με τη Διαδικασία του
Κατεπείγοντος και διάθεση πίστωσης
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 180/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση της υπ’ αριθμ.
34/2015 νέας μελέτης και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση,
επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης
και έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον διαγωνισμό της
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής και μηχανών γραφείου”
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με Α.Β.Μ.:
Β2013/712 και Α.Β.Ω.: 90/2014 υπόθεσης κατά του
τέως Αντιδημάρχου Ορεστιάδας κ. Μπουργκούδη
Γεωργίου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας
Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης

02-10-2015

7ΤΡΗΩΞΒ-ΜΣΓ

02-10-2015

ΒΜΗ2ΩΞΒ-3ΣΡ

02-10-2015

Ω26ΞΩΞΒ-ΧΚΝ

02-10-2015

7ΣΔΞΩΞΒ-ΥΗΠ

02-10-2015

ΩΓΨΠΩΞΒ-ΛΚΝ

02-10-2015

74ΞΙΩΞΒ-ΧΕ5

02-10-2015

6Ν15ΩΞΒ-ΨΜΨ

02-10-2015

ΩΨΟ2ΩΞΒ-42Ω

02-10-2015

ΩΚΔ4ΩΞΒ-Ψ33

02-10-2015

6Ι1ΖΩΞΒ-7ΛΣ

02-10-2015

6Ω84ΩΞΒ-ΠΥ2

19-10-2015

6ΩΙΝΩΞΒ-487

229.
230.
231.

232.

233.

234.

235.
236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.
243.

244.

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού ποσού 1.579,32€
Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού ποσού 2.485,77€
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2015 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 Γ΄ Τριμήνου
2015
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του ακινήτου στις Καστανιές της Δ.Ε.
Βύσσας
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για
Επέκταση δικτύου φωτισμού
Εξέταση ένστασης και έγκριση 1ου πρακτικού του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο: “Μεταφορά υποπροϊόντων
επεξεργασίας κρέατος προς καταστροφή
αδρανοποίηση σε κλίβανο αποτέφρωσης”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 71/7-72014 έφεσης του Κασπαρίδη Στυλιανού κατά του
Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης για την εκδίκαση της
με Α.Β.Μ.: 01/2015 υπόθεσης κατά Δημάρχου
Ορεστιάδας κ. Μαυρίδη Βασιλείου ενώπιον του
Πταισματοδικείου Ορεστιάδας
Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Ορεστιάδας”
Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 έπειτα από
την ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’
αριθμ. 186/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(ΟΠΔ) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2016
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Εξέταση προσφυγής και έγκριση πρακτικών διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ορεστιάδας”

19-10-2015

ΨΟ7ΝΩΞΒ-ΛΗ6

19-10-2015

7ΜΙ8ΩΞΒ-ΞΡΘ

19-10-2015

7Γ9ΓΩΞΒ-20Σ

19-10-2015

Ω05ΝΩΞΒ-ΚΞΣ

19-10-2015

7709ΩΞΒ-9ΩΟ

19-10-2015

7ΘΥΚΩΞΒ-6Τ5

19-10-2015

Ω38ΣΩΞΒ-ΗΣ7

19-10-2015

ΩΧ01ΩΞΒ-ΜΚΘ

19-10-2015

ΩΜ4ΥΩΞΒ-ΙΙ5

19-10-2015

7ΦΩ6ΩΞΒ-ΠΥ2

19-10-2015

ΩΓ1ΓΩΞΒ-Ζ1Υ

29-10-2015

7ΠΝ6ΩΞΒ-ΞΩ7

29-10-2015

601ΝΩΞΒ-7Ρ8

29-10-2015

7ΧΡ8ΩΞΒ-3Ψ9

29-10-2015

65Ψ0ΩΞΒ-ΡΛΛ

06-11-2015

607ΜΩΞΒ-ΘΗΣ

245.
246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.
254.

255.

256.
257.

258.

259.

Έγκριση
ανατροπής
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έλεγχος για το μήνα Οκτώβριο 2015 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. Νεοχωρίου και της Τ.Κ. Αμπελακίων Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών διενέργειας
του δημόσιου ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και
αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων
γωνιακής μετάδοσης των αρδευτικών γεωτρήσεων στο
Δήμο Ορεστιάδας”
Εξέταση ενστάσεων και έγκριση
πρακτικών
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια λιπαντικών του
Δήμου Ορεστιάδας και του Νομικού του Προσώπου με
την επωνυμία Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.”
Έγκριση
πρακτικών διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
ανταλλακτικών και συντήρηση, επισκευή των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Ορεστιάδας”
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με
τίτλο: “Μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας κρέατος
προς καταστροφή
- αδρανοποίηση σε κλίβανο
αποτέφρωσης με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του ακινήτου του ακινήτου στο Πάρκο Οινόης της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του ακινήτου στις Καστανιές της Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση προμήθειας ελαστικών για το υπ’ αριθμ.
κυκλοφορίας ΜΕ 103766 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ του Δήμου
Ορεστιάδας με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος και
διάθεση πίστωσης
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ.:
Οικ.Κ-200
απόφασης
του
Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του

06-11-2015

7Κ34ΩΞΒ-1Υ2

06-11-2015

63Υ5ΩΞΒ-1ΜΟ

06-11-2015

7Ω0ΒΩΞΒ-1Β9

06-11-2015

ΩΟ4ΦΩΞΒ-9Χ9

06-11-2015

ΩΗΔΩΩΞΒ-Ω9Ξ

06-11-2015

7Η6ΜΩΞΒ-ΛΣΣ

06-11-2015

6933ΩΞΒ-ΝΩ9

16-11-2015

ΨΟΞΡΩΞΒ-3ΨΡ

16-11-2015

65ΧΜΩΞΒ-Β1Δ

16-11-2015

793ΒΩΞΒ-ΞΙΙ

16-11-2015

ΩΚΨΘΩΞΒΧΦΗ

16-11-2015

ΩΝΩ5ΩΞΒ-Τ19

16-11-2015

Ω5ΠΖΩΞΒ-ΔΓ5

16-11-2015

6ΞΚΤΩΞΒ-ΔΞΚ

23-11-2015

ΨΛΗ0ΩΞΒ-ΧΘ0

260.

261.

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015
Εξέταση ένστασης και
έγκριση 1ου πρακτικού
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας
με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του
Προσώπων έτους 2015”
Έλεγχος
επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών
προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: “Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης
αρδευτικών αντλιοστασίων Βόρειας περιοχής”

23-11-2015

7ΤΘ5ΩΞΒ-1ΣΞ

24-11-2015

ΩΘΜΣΩΞΒΞΨΗ

