
                                                                                                                  Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                            Χρόνος διατήρησης: Διηνεκές 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                    

                                                                                                Ορεστιάδα  02.06.2017 

          Αριθμ. Πρωτ.:  13493 
 

ΠΡΟΣ 

Ταx.Δ/vση: Β. Κωv/voυ 9-11                                      Τα μέλη της Οικονομικής                 
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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 06.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 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.  Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης 

2.  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων 

κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 

3.  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 

4.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας 

5.  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” 

6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 

διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της 

κοινωφελούς εργασίας” 

7.  Έγκριση 1
ου

 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” 

8.  Έγκριση 3
ου

 πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών – 

φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας” 

9.  Εξέταση ένστασης κατά της 100/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ορεστιάδας που αφορά την: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια λαμπτήρων ΦΟΠ, ηλεκτρολογικού υλικού και 

ειδών φωταγωγήσεων” 

10.  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 
  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  


