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ΠΡΟΣ 
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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
    Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική 

Συvεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στις 13.03.2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς 
1.  Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

2.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων 

κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 

3.  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 

4.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη 

Ν. Βύσσα της Δ.Κ. Βύσσας 

5.  Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 22/2017, 24/2017, 25/2017 και 26/2017 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής  

6.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της 

κοινωφελούς εργασίας” 

7.  Έγκριση διενέργειας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτης ενεργειακής 

αναβάθμισης συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας” 

8.  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” 

9.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης, μελέτης και τρόπου 

εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής” 

10.  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” 

11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2016 μελέτης με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 

Κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου” 

  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


