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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 10.07.2017, ημέρα Δευτέρα 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 3
ου

 πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής ” 

2.  Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για 

τις ανάγκες της κοινωφελούς εργασίας” 

3.  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου” 

4.  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου” 

5.  Έγκριση εισήγησης σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: 

“Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο 

Ορεστιάδας” 

6.  Επανέγκριση των όρων διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: “Μελέτη ενεργειακής 

αναβάθμισης συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ορεστιάδας” 

7.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 

υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2018 – 

2019” 

8.  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 

9.  Λήψη απόφασης περί οικειοθελούς προσέλευσης στο Δήμο για ορθή δήλωση των 

τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σχετικά με τη χρέωση 

ανταποδοτικών τελών 

10.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης 

πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 



11.  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 

  

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  


