ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2017
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ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση διενέργειας δαπανών για «αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων»
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 282/2015 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Θράκης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 65/2-12-2015 αγωγή
του Γεωργίου Παπαϊωάννου του Άγγελου 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 2017
Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2016 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 οικονομικό έτος
2017 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006
Εξέταση ένστασης κατά της 232/2016 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση πρακτικού
του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ενός
(1) καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4”
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 124/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου ενώπιον του
Πενταμελούς Εφετείου Θράκης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την με αριθμ. κατάθεσης
1556/90/27-11-2009 αγωγή του Θεοχαρίδη Θωμά του
Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 125/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου ενώπιον του
Πενταμελούς Εφετείου Θράκης για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την με αριθμ. κατάθεσης
1557/130/27-11-2009 αγωγή του Θεοχαρίδη Θωμά του
Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 241/06.01.2017 και
420/11.01.2017 αποφάσεων Δημάρχου
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2/2017
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 178/28.12.2015 αγωγή του Κωνσταντίνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

09.01.2017
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7ΜΗΒΩΞΒ-ΝΝΒ

09.01.2017

Ψ15ΨΩΞΒ-ΦΚΔ
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ΨΤΠΧΩΞΒ-Δ6Α
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ΨΞΝΞΩΞΒ-Φ0Τ
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631ΚΩΞΒ-8Υ5
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Σταματόπουλου του Λεωνίδα κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2016
Έλεγχος για το μήνα Ιανουάριο 2017 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Ορισμός Ορκωτού Λογιστή με τον αναπληρωτή του για
τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
Ορεστιάδας για την διαχειριστική χρήση του έτους 2016
Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου
(Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2016)
Αναγκαιότητα εκτέλεσης έκτακτων εργασιών κατασκευής
εξωτερικής μόνωσης σωληνώσεων θέρμανσης στο
Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Βύσσας με τη διαδικασία της
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Αναγκαιότητα
εκτέλεσης
έκτακτων
εργασιών
αποκατάστασης οδοστρώματος τεχνικού στη δημοτική
οδό Πάλλης - Πενταλόφου με τη διαδικασία της
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Αναγκαιότητα εκτέλεσης έκτακτων εργασιών επισκευής
σχαρωτού στον Καναδά Ορεστιάδας με τη διαδικασία της
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης
Αναγκαιότητα
εκτέλεσης
έκτακτων
εργασιών
αποκατάστασης συστήματος θέρμανσης 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ορεστιάδας με τη διαδικασία της εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών
προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός
των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο:
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 557/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ορεστιάδας
Αποδοχή παραχώρησης τμήματος – λωρίδας οικοπέδου,
επιφάνειας 18,00τ.μ. σε κοινή χρήση
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 846/18.01.2017 απόφασης
Δημάρχου
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 88/2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και 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 ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
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6ΞΖΦΩΞΒ-ΑΕΥ
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Ψ08ΔΩΞΒ-ΣΙΥ
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66ΟΒΩΞΒ-15Η
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ΨΟ7ΨΩΞΒ-Ω3Ζ
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ΩΟΞΟΩΞΒ-Μ3Ζ

21.02.2017

ΨΚΒ2ΩΞΒ-7Α6
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ΩΑΘ2ΩΞΒ-Φ61
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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή
ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπρασίας για την
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής”
Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έλεγχος για το μήνα Φεβρουάριο 2017 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του δημοτικού ακινήτου στη Ν. Βύσσα της Δ.Κ. Βύσσας
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 22/2017, 24/2017, 25/2017
και 26/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
υλικών για τις ανάγκες της κοινωφελούς εργασίας”
Έγκριση διενέργειας εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
“Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος
Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης,
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης,
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης,
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
λαμπτήρων ΦΟΠ, ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών
φωταγωγήσεων”
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2016 μελέτης με τίτλο:
“Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου
Ορεστιάδας Ν. Έβρου”
Έγκριση υποβολής μήνυσης
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
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7ΘΣ0ΩΞΒ-ΙΣΓ
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13.03.2017
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6ΓΥ0ΩΞΒ-ΜΙΞ
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75ΙΡΩΞΒ-9Α0
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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
καθορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων
ιαματικών ή μη υδάτων
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Έβρου/Ορεστιάδας”
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 6/2017
απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 1445/122/06.11.2009 αγωγή του Γεωργίου
Κουρουτζή του Δημητρίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
33/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που
αφορά την υπ’ αριθμ. 278/27.12.2012 αγωγή του Σίσκου
Κωνσταντίνου του Πασχάλη κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έλεγχος για το μήνα Μάρτιο 2017 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του
Δήμου Ορεστιάδας”
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 452/19/29.11.2016
προσεπίκληση του Ευαγγέλου Μαρασλή του Χρήστου
κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την εκδίκαση της
υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 456/20/30.11.2016
προσεπίκληση σε
αναγκαστική παρέμβαση –
παρεμπίπτουσα αγωγή του Δημητρίου Γκαρούμπα του
Τριαντάφυλλου 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 2017
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του
δημοτικού ακινήτου στη Ν. Βύσσα της Δ.Κ. Βύσσας
Έγκριση αλλαγής στοιχείων σε συμφωνητικά εκμίσθωσης
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου λόγω θανάτου
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για τη μελέτη με
τίτλο:
“Μελέτη
ενεργειακής
αναβάθμισης
συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Ορεστιάδας”
Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης
του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:
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ΨΨΨΔΩΞΒ-4ΩΒ
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Ψ71ΜΩΞΒ-3Σ3
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Ω1Ω1ΩΞΒ-ΩΩΚ
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ΨΓ55ΩΞΒ-5ΛΥ
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Ψ6ΤΥΩΞΒ-158
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ΨΗΤΡΩΞΒ-6ΚΡ
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6ΛΜΕΩΞΒ-3ΘΡ
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65Ρ9ΩΞΒ-ΓΡΦ
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6ΤΟΔΩΞΒ-90Μ
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Ω4ΥΟΩΞΒ-ΦΒΑ
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6ΥΣΨΩΞΒ-9ΡΘ
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7ΛΤΗΩΞΒ-2ΞΔ
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ΩΥΕΞΩΞΒ-ΗΝΕ
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7ΦΑΧΩΞΒ-ΕΣΖ
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70ΥΩΩΞΒ-1ΩΔ
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“Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ, ηλεκτρολογικού υλικού
και ειδών φωταγωγήσεων”
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης
και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής”
Εξέταση ένστασης κατά της 69/2017 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά
την: Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού
με τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής
ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”
Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Αμπελακίων της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Νεοχωρίου & του οικισμού Παταγής της Τ.Κ. Νεοχωρίου
της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση
του δημοτικού ακινήτου στον Κυπρίνο της Δ.Ε Κυπρίνου
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή
ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2017
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”
Έγκριση
1ου
πρακτικού
της
ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά

11/04/2017

7ΦΛ3ΩΞΒ-ΛΙ9

11/04/2017

7ΗΤΛΩΞΒ-ΡΦ1

25/04/2017

7ΥΧΜΩΞΒ-ΗΕΑ

25/04/2017

ΩΦ37ΩΞΒ-30Ω

25/04/2017

ΩΕΡΧΩΞΒ-Ψ1Ω

25/04/2017

ΨΑΚ7ΩΞΒ-ΞΟ2

25/04/2017

Ω744ΩΞΒ-30Μ

25/04/2017

ΩΙ8ΥΩΞΒ-ΞΓΛ

25/04/2017

ΩΨ5ΜΩΞΒ-ΖΨ4

25/04/2017

Ω2ΥΨΩΞΒ-8ΡΧ

25/04/2017

ΨΜΣΒΩΞΒ-Φ8Ρ

04/05/2017

7ΘΖΠΩΞΒ-ΛΚ3

04/05/2017

6ΝΤΡΩΞΒ-Τ89

04/05/2017

6ΨΞΤΩΞΒ-Ψ25

04/05/2017

626ΒΩΞΒ-4ΚΧ

04/05/2017

ΨΕΨΥΩΞΒ-ΡΝΓ

04/05/2017

6Ζ63ΩΞΒ-ΕΙΒ

10/05/2017

6ΨΔΙΩΞΒ-Σ4Χ

87
88
89
90
91
92
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94

95

96

97
98
99
100
101
102
103

από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του
Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελακίων της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοχωρίου & του οικισμού
Παταγής της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έλεγχος για το μήνα Απρίλιο 2017 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος
Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας”
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου
Ορεστιάδας Ν. Έβρου”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου
Ορεστιάδας Ν. Έβρου”
Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης
και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”
Εξέταση Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής – Αίτησης
Θεραπείας κατά της 73/2017 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά την : Έγκριση
1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ,
ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων”
Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017

10/05/2017

ΨΠ9ΒΩΞΒ-511

10/05/2017

7ΔΨΞΩΞΒ-ΧΨΠ

10/05/2017

ΩΡΚΧΩΞΒ-Σ2Ι

10/05/2017

ΩΓ6ΞΩΞΒ-002

10/05/2017

71ΖΦΩΞΒ-ΨΙ9

10/05/2017

6ΦΕΜΩΞΒ-Λ2Τ

10/05/2017

70Γ6ΩΞΒ-6ΒΜ

10/05/2017

Ψ744ΩΞΒ-ΞΧΜ

10/05/2017

6ΡΘ5ΩΞΒ-75Χ

10/05/2017

6ΡΚΔΩΞΒ-Η87

23/05/2017

7Θ31ΩΞΒ-Υ5Ι

23/05/2017

ΨΙ08ΩΞΒ-ΨΘΛ

23/05/2017

Ψ8Ι9ΩΞΒ-27Ζ

23/05/2017

6ΙΜΣΩΞΒ-ΕΔ0

23/05/2017

ΨΩΞΚΩΞΒ-ΑΨΞ

06/06/2017

ΨΕ8ΧΩΞΒ-ΓΔ9

06/06/2017

ΩΨΚΕΩΞΒ-5Θ9

104
105
106

107

108

109

110
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Έλεγχος για το μήνα Μάιο 2017 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ορεστιάδας
Συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού της μελέτης
με
τίτλο:
“Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης
συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Ορεστιάδας”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της
κοινωφελούς εργασίας”
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και
βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε.
Έβρου/Ορεστιάδας”
Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού,
γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών –
φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας”
Εξέταση ένστασης κατά της 100/2017 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά
την: Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ,
ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων”
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. Α81/2017 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την υπ’
αριθμ. 12/21.04.2015 αγωγή του Αλέξανδρου
Αλεξανδρίδη του Ιωάννη κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων
σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2017
Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.
108/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ορεστιάδας που αφορά την: Έγκριση 1ου Πρακτικού του
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Έβρου/Ορεστιάδας”
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
106/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας με την
επισυναπτόμενη από 23.01.2017 επιταγή πληρωμής
Έγκριση αποζημίωσης νομικού συμβούλου σχετικά με
υπόθεση αποδοχής κληρονομιάς

06/06/2017

ΨΛΙΖΩΞΒ-ΓΧΝ

06/06/2017

Ω14ΒΩΞΒ-Ο0Λ

06/06/2017

ΩΚΖΙΩΞΒ-Α7Π

06/06/2017

ΨΛ6ΦΩΞΒ-Β5Ξ

06/06/2017

ΩΧ5ΙΩΞΒ-Ρ0Α

06/06/2017

ΨΣΝΧΩΞΒ-4ΚΔ

06/06/2017

6ΔΦΨΩΞΒ-ΡΧΟ

06/06/2017

ΩΣΞ0ΩΞΒ-Ε47

23/06/2017

ΩΩΔΖΩΞΒ-795

23/06/2017

6ΕΝΚΩΞΒ-ΩΤ7

23/06/2017

7017ΩΞΒ-ΣΓΥ

23/06/2017

ΩΧΞΝΩΞΒ-ΩΥΩ

23/06/2017

69ΡΞΩΞΒ-ΩΝ2

23/06/2017

Ω130ΩΞΒ-776

118
119
120
121
122

123

124

125
126

127

128

129
130

131

Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής”
Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της
κοινωφελούς εργασίας”
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση
Κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου”
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη
συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου”
Έγκριση εισήγησης σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό
της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης
συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Ορεστιάδας”
Επανέγκριση των όρων διαγωνισμού για τη μελέτη με
τίτλο:
“Μελέτη
ενεργειακής
αναβάθμισης
συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Ορεστιάδας”
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2018
– 2019”
Έλεγχος για το μήνα Ιούνιο 2017 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Λήψη απόφασης περί οικειοθελούς προσέλευσης στο
Δήμο για ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σχετικά με τη χρέωση
ανταποδοτικών τελών
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Διορισμός εξειδικευμένων Νομικών Συμβούλων κατ’
αποκοπή για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ
για την ακύρωση της ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 ΥΑ (ΦΕΚ Β
1867/2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6686/2014
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών
διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό
και στους καθέτους άξονες αυτής. Υιοθέτηση συστήματος
ηλεκτρονικών διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας” και
κάθε άλλης συναφούς πράξης σχετικά με την λειτουργία
διοδίων στην Μέστη και το Αρδάνιο στην Εγνατία οδό
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους
2016 του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και

10/07/2017

ΨΠΔΣΩΞΒ-ΓΘ7

10/07/2017

ΨΟΓΤΩΞΒ-ΓΨΛ

10/07/2017

Ω4ΠΠΩΞΒ-0Ε5

10/07/2017

ΩΙΦ3ΩΞΒ-ΨΧ5

10/07/2017

73Ε6ΩΞΒ-ΞΤ2

10/07/2017

78Γ6ΩΞΒ-ΨΗ3

10/07/2017

72ΗΜΩΞΒ-ΩΒΓ

17/07/2017

ΩΨΞ2ΩΞΒ-76Ν

10/07/2017

ΨΚ7ΖΩΞΒ-Ι2Φ

10/07/2017

ΩΣ3ΛΩΞΒ-9Κ9

10/07/2017

787ΠΩΞΒ-ΨΙΞ

17/07/2017

66Ι9ΩΞΒ-4ΓΨ

17/07/2017

ΨΘ9ΜΩΞΒ-Ρ13

17/07/2017

ΩΗΚ8ΩΞΒ-ΚΙΚ

132
133

134

135
136

137

138
139
140
141
142

143
144
145
146
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ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και
βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε.
Έβρου/Ορεστιάδας”
Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του
Κανίδη Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων
Ανάθεση του έργου: “Αντικατάσταση συστήματος
αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικού Καταστήματος
Δικαίων” με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2017
Εξέταση ενστάσεων κατά της 120/2017 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά
την: Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση
Κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου”
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τις υπ’ αριθμ. 93/2017
& 94/2017 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θράκης
που αφορούν τις υπ’ αριθμ. 1556/90/27-11-2009 &
1557/130/27-11-2009 αγωγές του Θωμά Θεοχαρίδου του
Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έλεγχος για το μήνα Ιούλιο 2017 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 αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για
την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου”.
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
”
Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο:
“Μελέτη
ενεργειακής
αναβάθμισης
συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων στον Δήμο
Ορεστιάδας”.
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για τις
ανάγκες κοινωφελούς εργασίας”.
Εξέταση της υπ΄αριθμ. 20127/01.08.2017 αίτησης της
Γεωργίας Ουζουνάκη.
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Εξέταση ένστασης κατά της 141/2017 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά
την: Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
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ΩΖΑΛΩΞΒ-Η44
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6Α0ΠΩΞΒ-ΚΗ6
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70ΧΣΩΞΒ-ΓΟΞ
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6ΣΑΤΩΞΒ-Π6Α
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διαγωνισμού
με
τίτλο
«Προμήθεια
κάδων
απορριμμάτων»
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 59/2016 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Επισκευή κα
συντήρηση πυροφυλακίου στη δασική περιοχή
Πενταλόφου» σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 171/87
Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας
οικονομικού έτους 2018
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας
έτους 2017”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών
για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έλεγχος για το μήνα Αύγουστο 2017 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.
Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε.
Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε.
Τριγώνου
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε.
Βύσσας
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας έτους 2017”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης
για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
τροφίμων και φρέσκου γάλακτος ετών 2018 & 2019
Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 29/2017
μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών
καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας έτους
2017”
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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος ετών
2018 & 2019 Δήμου Ορεστιάδας”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών
για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα Νομικά του Πρόσωπα
για τα έτη 2018-2019”
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ,
ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων”
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού
με
τίτλο:
“Προμήθεια
κάδων
απορριμμάτων”
Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.)
του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Έβρου/Ορεστιάδας”
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Επισκευή και
συντήρηση πυροφυλακίου στη δασική περιοχή
Πενταλόφου» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 171/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής μόνο όσον αφορά τον ανάδοχο
του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση
πυροφυλακίου στη δασική περιοχή Πενταλόφου»
Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ Δήμου Ορεστιάδας,
Ιωάννη Περιστεράκη του Ευαγγέλου, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη
δικάσιμο της 29.09.2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή
δικάσιμο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. Α247/2017 απόφαση
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που
αφορά την υπ’ αριθμ. 65/2-12-2015 αγωγή του Γεωργίου
Παπαϊωάννου του Άγγελου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης με τίτλο:
“Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου
ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη
εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας φιλοξενίας
και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας
φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων
έτους 2017”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με
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65ΣΥΩΞΒ-1ΗΑ
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7ΜΞΗΩΞΒ-ΘΙΧ
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63ΣΛΩΞΒ-ΟΜΗ
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6ΑΘΕΩΞΒ-5ΕΤ
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179
180
181

182
183
184

185
186
187

188
189
190
191
192
193
194

195

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 ετών 2018 & 2019”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση διενέργειας δαπανών για «αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων»
Έγκριση ανάθεσης έργου με τίτλο: «Επισκευή και
συντήρηση πυροφυλακίου στη δασική περιοχή
Πενταλόφου» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87
Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ Δήμου Ορεστιάδας,
Αναστασίου Παπαδόπουλου του Σταύρου, ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά τη
δικάσιμο της 17.10.2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή
δικάσιμο
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο 2017 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ζώνης της Δ.Ε. Κυπρίνου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Βύσσας
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου
(Ιανουάριος – Ιούνιος 2017)
Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:
“Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος
δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων
ΦΟΠ, ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών φωταγωγήσεων”
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69ΜΑΩΞΒ-ΧΙΘ
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Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
123/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που
αφορά την υπ’ αριθμ. 68/07-05-2015 αγωγή της
Αποστολιάς συζ. Νικολάου Τσιομπανίδη κατά του Δήμου
Ορεστιάδας
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 133/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2017
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με την εναρμόνιση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4483/2017
Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων”
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
αναπροσαρμογή του ενιαίου τέλους Καθαριότητας –
Φωτισμού
και
του
δημοτικού
φόρου
Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018 και εκείθεν
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
Επαναπροσδιορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου
Ορεστιάδας για το έτος 2018 και εκείθεν
Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 έπειτα από
την ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’
αριθμ. 150/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2018
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού
διαγωνισμού
με τίτλο:
“Προμήθεια
ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου”
Τροποποίηση του 4ου σκέλους της υπ’ αριθμ. 100/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση της διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια της
παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση χώρων
πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας 2018-2019”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος

10/10/2017

ΩΠΟΝΩΞΒ-ΗΟΝ

17/10/2017

6ΒΛΥΩΞΒ-Ζ6Μ

17/10/2017

6ΑΑ9ΩΞΒ-ΡΧΝ

17/10/2017

ΩΑΡΓΩΞΒ-Ρ3Τ

17/10/2017

6Π6ΣΩΞΒ-Β1Η

17/10/2017

63Χ3ΩΞΒ-9ΒΕ

17/10/2017

6ΥΡΑΩΞΒ-Γ4Γ

31/10/2017

ΩΛΗ3ΩΞΒ-4ΛΕ

31/10/2017

Ω4Π2ΩΞΒ-7ΧΠ

31/10/2017

6ΤΨΠΩΞΒ-Φ7Υ

31/10/2017

7ΦΤΥΩΞΒ-Π5Φ

31/10/2017

6ΜΟΠΩΞΒ-Η09

31/10/2017

6Ι9ΟΩΞΒ-ΩΑΘ

31/10/2017

6ΗΓΡΩΞΒ-ΖΙ9

31/10/2017

Ω03ΤΩΞΒ-ΟΚΕ

31/10/2017

ΩΩ8ΦΩΞΒ-869

14/11/2017

ΨΛ3ΗΩΞΒ-ΒΧΖ

14/11/2017

7ΓΗΟΩΞΒ-3ΟΘ

214
215
216
217
218

219

220

221
222

223
224
225
226

227
228
229

διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έλεγχος για το μήνα Οκτώβριο 2017 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την
εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία
Ν. Ορεστιάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας
Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με
τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου
Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019”
Νομιμοποίηση νομικής υποστήριξης – εκπροσώπησης
του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας του Δήμου
Ορεστιάδας, Αθανασίου Ουζούνη του Χρήστου, ενώπιον
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη
δικάσιμο της 10.11.2017 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή
δικάσιμο
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας
και για τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2018-2019”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσηςΈγκριση ανατροπής αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση διενέργειας εργασιών Αποχιονισμού οδικού
δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 20172018
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Ν.
Ορεστιάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έλεγχος για το μήνα Νοέμβριο 2017 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 σχετικά με την
προσαρμογή δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκπόνηση
μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την

14/11/2017

ΩΣΙΣΩΞΒ-ΨΘ3

14/11/2017

9ΠΤΚΩΞΒ-ΨΝ8

14/11/2017

7Ν5ΨΩΞΒ-ΠΞ7

14/11/2017

6Ζ7ΜΩΞΒ-ΙΩΜ

14/11/2017

ΩΣ9ΡΩΞΒ-02Υ

14/11/2017

ΩΜΗ1ΩΞΒ-Ν3Ω

27/11/2017

7ΙΘ0ΩΞΒ-ΦΦΘ

27/11/2017

7ΜΨΖΩΞΒ-5ΘΑ

27/11/2017

7Η7ΚΩΞΒ-0Υ0

27/11/2017

6Π10ΩΞΒ-ΔΟΞ

27/11/2017

ΨΟ4ΝΩΞΒ-Σ6Π

04/12/2017

6ΞΠΥΩΞΒ-136

04/12/2017

78ΛΤΩΞΒ-ΣΒ3

04/12/2017

ΨΛΜΨΩΞΒ-Ζ76

04/12/2017

Ω7ΔΟΩΞΒ-ΤΥΓ

04/12/2017

ΨΚΚ5ΩΞΒ-Ζ64
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234

235
236
237

238
239
240

241

242

ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου
Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης,
τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού
δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 20172018”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: “Καταγραφή, Φωτογράφιση,
Προβολή & Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του
Βορείου Έβρου”
Έγκριση άσκησης εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 69/2017
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 205/2014 αγωγή της Σοφίας – Σεσίλιας
Τσαγανίδου του Γεωργίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
την αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών
Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του Προσώπων
έτους 2017”
Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου
Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2017-2018”
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας
& ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας και των Νομικών του
Προσώπων έτους 2017”
Συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού της μελέτης
με τίτλο: “Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση
κτιρίου ΚΗΦΗ στην Τ.Κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας
(Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - βραχείας
φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών –
βραχείας φιλοξενίας στο Δήμο Ορεστιάδας)”

04/12/2017

64ΟΔΩΞΒ-ΙΩ6

04/12/2017

ΨΩ47ΩΞΒ-Ψ12

12/12/2017

7ΙΡ0ΩΞΒ-5ΦΑ

12/12/2017

ΩΙ3ΦΩΞΒ-526

12/12/2017

6ΣΗΑΩΞΒ-ΓΕ7

12/12/2017

70ΘΨΩΞΒ-ΙΝΜ

12/12/2017

6Γ7ΧΩΞΒ-ΘΝ6

12/12/2017

6ΙΑΔΩΞΒ-Η1Ν

19/12/2017

6ΨΛΒΩΞΒ-ΔΡ2

19/12/2017

6ΥΓΠΩΞΒ-ΞΚ4

19/12/2017

7Ν4ΥΩΞΒ-9Χ6

27/12/2017

7ΜΒΙΩΞΒ-4ΤΩ

27/12/2017

6ΤΕΑΩΞΒ-Δ2Η

243
244

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου
Ορεστιάδας έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.
3463/2006
Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
– δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31.12.2017

27/12/2017

7ΥΒΚΩΞΒ-93Θ

27/12/2017

7ΔΚΗΩΞΒ-ΖΣΑ

