ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2018

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση της
παραγράφου β του άρθρου 7 των αποφάσεων 360/2017 &
362/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

08/01/2018

7ΘΡΡΩΞΒ-ΑΧΔ

2

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

08/01/2018

ΩΙΥΔΩΞΒ-ΠΨΞ

3

Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2017 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

08/01/2018

Ω007ΩΞΒ-Ρ2Υ

4

Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος
2018 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006

08/01/2018

6Ε9ΝΩΞΒ-ΡΟΣ

5

Έγκριση διενέργειας δαπανών για «αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων»

08/01/2018

ΩΚΞΛΩΞΒ-ΔΝΡ

6

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού 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 ετών 2018 & 2019”

08/01/2018

ΩΡΥΧΩΞΒ-Ρ9Χ

7

Έγκριση 2ου 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” όσον αφορά τις
ομάδες των καυσίμων Α, Δ, Ε, ΣΤ και Η

08/01/2018

ΩΗΙΡΩΞΒ-Ν4Τ

8

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ.
194/24/31-3-2014 αγωγή της Κουλού Χρυσοβαλάντους
κατά του Δήμου Ορεστιάδας

08/01/2018

6Σ1ΔΩΞΒ-ΚΡΣ

9

Νομιμοποίηση νομικής υποστήριξης – εκπροσώπησης του
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου,
Ιωάννη Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της
02.01.2018

08/01/2018

6Π6ΔΩΞΒ-43Θ

10

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

16/01/2018

6ΖΤΚΩΞΒ-Ω60

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

11

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση παγίας
προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2018 σύμφωνα με το
άρθρο 173 του Ν. 3463/2006

16/01/2018

ΨΞ8ΜΩΞΒ-ΧΙ8

12

Έγκριση αλλαγής στοιχείων σε συμφωνητικό εκμίσθωσης
λόγω θανάτου

16/01/2018

Ψ6Α5ΩΞΒ-ΘΞΙ

13

Παράταση προθεσμίας περαίωσης της με αριθμ. πρωτ.
32665/06.12.2017 σύμβασης με τίτλο: “Μελέτη
ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος δημοτικών
κτιρίων στο Δήμο Ορεστιάδας”

16/01/2018

ΨΩΡΡΩΞΒ-ΚΗΜ

14

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου
Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2017-2018”

16/01/2018

ΩΤΣ9ΩΞΒ-ΨΝΘ

15

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

24/01/2018

ΩΣΟ1ΩΞΒ-ΑΛΑ

16

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

24/01/2018

ΩΒΗΨΩΞΒ-ΟΗΡ

17

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση του
συντελεστή των ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων
χώρων της παραγράφου 2 της απόφασης 362/2017 του
Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

24/01/2018

ΩΗΕΖΩΞΒ-ΗΘ3

18

Ορισμός Ορκωτού Λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον
έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
Ορεστιάδας για την διαχειριστική χρήση του έτους 2017

24/01/2018

7ΑΨΓΩΞΒ-4ΤΘ

19

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας”

24/01/2018

6Σ4ΓΩΞΒ-ΡΦΜ

20

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την
ανάθεση μελέτης με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ)
Δήμου Ορεστιάδος”

24/01/2018

68ΙΘΩΞΒ-ΦΨΒ

21

Έγκριση γνωμοδότησης για την υπ’ αριθμ. 211/2017
απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης που αφορά
την υπ’ αριθμ. 20/26.04.2013 αγωγή του Σάββα
Μακατσώρη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας

24/01/2018

Ω8ΞΚΩΞΒ-3ΧΟ

22

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Καταγραφή, Φωτογράφιση,

29/01/2018

62Ξ5ΩΞΒ-ΔΘΨ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

23

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

24/01/2018

ΨΡΖ8ΩΞΒ-ΩΞΔ

24

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” όσον
αφορά τις ομάδες των καυσίμων Α, Δ, Ε, ΣΤ και Η

29/01/2018

Ω8ΧΜΩΞΒ-ΔΟ3

25

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

05/02/2018

ΩΝΘΣΩΞΒ-Α3Τ

26

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

05/02/2018

7Σ4ΛΩΞΒ-ΑΝ2

27

Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

05/02/2018

ΩΨΠΑΩΞΒ-ΣΜΓ

28

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2017

05/02/2018

66Ξ8ΩΞΒ-ΛΦΡ

29

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και
αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”

05/02/2018

ΩΚΡΝΩΞΒ-1Ω5

30

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη 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)”

05/02/2018

ΩΧΛΓΩΞΒ-ΛΕΔ

31

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του
Δήμου Ορεστιάδας για τα

05/02/2018

6635ΩΞΒ-ΦΘΟ

32

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 220/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το 3ο και 4ο σκέλος
της απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/2018
απόφαση του 1ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών

09/02/2018

Ψ16ΨΩΞΒ-ΝΔ7

Προβολή & Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του
Βορείου Έβρου”

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

33

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το 2ο και 3ο σκέλος
της απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/2018
απόφαση του 6ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών

09/02/2018

ΩΩ1ΣΩΞΒ-ΒΞΕ

34

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

09/02/2018

62ΤΠΩΞΒ-7Ο5

35

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

09/02/2018

6Υ5ΩΩΞΒ-Ν3Ρ

36

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

09/02/2018

786ΤΩΞΒ-ΛΞ6

37

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 176/2017 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 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)”

09/02/2018

6ΠΒΕΩΞΒ-0ΗΧ

38

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

20/02/2018

ΩΔΦΛΩΞΒ-ΑΧΖ

39

Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ορεστιάδας

20/02/2018

782ΘΩΞΒ-9ΧΔ

40

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα απορριμματοφόρα
του Δήμου Ορεστιάδας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

20/02/2018

Ω4ΣΙΩΞΒ-ΕΒΝ

41

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διεθνούς διαγωνισμού 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 ετών 2018 & 2019”

20/02/2018

6ΡΑΟΩΞΒ-ΠΑΑ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

42

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

26/02/2018

ΩΔ33ΩΞΒ-ΔΓ2

43

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού
δικτύου Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 20172018”

26/02/2018

6ΚΔΡΩΞΒ-ΤΧΔ

44

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

12/03/2018

97Ι8ΩΞΒ-ΨΧ9

45

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

12/03/2018

ΨΦΡΛΩΞΒ-ΙΣ2

46

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

12/03/2018

ΩΕΝΡΩΞΒ-Ψ01

47

Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

12/03/2018

ΩΘΩ3ΩΞΒ-ΓΓΠ

48

Καθορισμός εκ νέου των όρων δημοπρασίας για την
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας

12/03/2018

6Π3ΔΩΞΒ-ΖΓΩ

49

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 3569/26.02.2018
3604/27.02.2018 αποφάσεων Δημάρχου

12/03/2018

ΨΝ5ΩΩΞΒ-ΑΥΑ

50

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού 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 ετών 2018 & 2019”

12/03/2018

ΩΤ04ΩΞΒ-ΩΕΥ

51

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

26/03/2018

ΨΓΒΣΩΞΒ-ΑΦΑ

52

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

26/03/2018

Ω44ΔΩΞΒ-1Υ1

53

Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου
(Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017)

26/03/2018

Ω5Β9ΩΞΒ-84Ξ

και

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

54

Εντολή επανασυζήτησης αναιρέσεως και ορισμός
δικηγόρου για κατάθεση κλήσης και αίτησης επαναφοράς
των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση ενώπιον του
Αρείου Πάγου επί ασκηθείσης αναιρέσεως του Δήμου
Ορεστιάδας κατά της υπ’ αριθμ. 123/2016 απόφασης του
Μονομελούς Εφετείου Θράκης

26/03/2018

6ΕΟΧΩΞΒ-ΠΒΗ

55

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

03/04/2018

6ΣΓ4ΩΞΒ-ΙΒΧ

56

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

03/04/2018

9ΠΟΦΩΞΒ-6ΙΞ

57

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

03/04/2018

ΩΘΦΝΩΞΒ-2Γ1

58

Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2018 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

03/04/2018

6848ΩΞΒ-71Π

59

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

03/04/2018

Ψ94ΘΩΞΒ-Ζ1Η

60

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

03/04/2018

Ω9ΥΥΩΞΒ-ΕΟΩ

61

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

03/04/2018

ΩΠΚΗΩΞΒ-Ψ1Ω

62

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ορεστιάδας

03/04/2018

ΩΗ7ΦΩΞΒ-ΟΚΡ

63

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων”

03/04/2018

6ΝΙΟΩΞΒ-ΘΕΑ

64

Έγκριση 4ου 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” όσον αφορά τις
ομάδες των ελαιολιπαντικών Β, Γ και Ζ

03/04/2018

6ΓΜΗΩΞΒ-ΦΒΨ

65

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

11/04/2018

ΩΝΕΡΩΞΒ-0ΦΡ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

66

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την
ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ)
Δήμου Ορεστιάδας»

11/04/2018

75Τ8ΩΞΒ-Ε09

67

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

24/04/2018

ΨΩ5ΞΩΞΒ-Γ13

68

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

24/04/2018

ΩΤΙ5ΩΞΒ-5ΣΛ

69

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 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 ετών 2018 & 2019”, όσον αφορά την ομάδα 3

24/04/2018

Ψ4ΦΤΩΞΒ-ΓΘΔ

70

Προμήθεια δρομολογητή για τις ανάγκες του δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

30/04/2018

ΨΤ6ΠΩΞΒ-7ΝΩ

71

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

30/04/2018

Ω3ΙΣΩΞΒ-5ΒΓ

72

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης
Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2017

30/04/2018

6Ζ56ΩΞΒ-074

73

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2018

30/04/2018

6ΞΥ5ΩΞΒ-ΒΜΔ

74

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”

30/04/2018

ΨΚΛ1ΩΞΒ-Ξ03

75

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 148/2017
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 49/10.06.2010 αγωγή της Ετερόρρυθμης
Εταιρίας με την επωνυμία «Νικόλαος Καρακατσάνης και
Σια Ε.Ε.»

30/04/2018

ΨΙΧ7ΩΞΒ-4ΙΝ

76

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 11/2018
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 37/15.06.2016 αγωγή του Δημητρίου Κουρουτζή
κατά του Δήμου Ορεστιάδας

30/04/2018

7Ζ6ΨΩΞΒ-56Γ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

77

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου
Ορεστιάδας ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 9 Μαΐου
2018 ή κάθε άλλη μετ’ αναβολή

30/04/2018

ΩΙ90ΩΞΒ-ΖΜΒ

78

Προμήθεια λεπίδων για τα γκρέιντερ του Δήμου με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος

15/05/2018

7ΑΓ4ΩΞΒ-ΛΞΒ

79

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

15/05/2018

ΨΑΘ7ΩΞΒ-Τ1Τ

80

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

15/05/2018

6Β6ΗΩΞΒ-12Δ

81

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

15/05/2018

Ψ8ΖΡΩΞΒ-Ζ5Χ

82

Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2018 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

15/05/2018

ΨΩΖΧΩΞΒ-ΟΤΣ

83

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης
και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”

15/05/2018

ΩΨΠΜΩΞΒ-ΦΘΔ

84

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. 180/2015 απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ.
1731/104/2009 αγωγή του Κωνσταντίνου Σίσκου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας

15/05/2018

ΩΠΖΩΩΞΒ-ΠΛΣ

85

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ.
4/767/17/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ορεστιάδας που αφορά την υπ’ αριθμ. 767/17/18.10.2013
αγωγή του Στυλιανού Κασπαρίδη του Ευαγγέλου κατά του
Δήμου Ορεστιάδας

15/05/2018

ΨΒ50ΩΞΒ-ΚΥ9

86

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Ορεστιάδας,
Βασιλείου Μαυρίδη του Ιορδάνη, ενώπιον του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της
22.05.2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο

15/05/2018

Ω7ΒΝΩΞΒ-ΔΕΓ

87

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

05/06/2018

ΨΡΧ0ΩΞΒ-ΤΣΜ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

88

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

05/06/2018

7Ν53ΩΞΒ-3ΜΧ

89

Διόρθωση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 46/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον Κ.Α.
30.7321.05

05/06/2018

6687ΩΞΒ-ΥΔΨ

90

Διόρθωση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2018
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τον Κ.Α.
30.7326.05

05/06/2018

ΩΨΝΔΩΞΒ-Α6Η

91

Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2018 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

05/06/2018

ΨΓΑΤΩΞΒ-2ΣΜ

92

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

11/06/2018

ΨΡΙΡΩΞΒ-ΦΡ9

93

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
προσαρμογή δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου

11/06/2018

ΩΑ3ΤΩΞΒ-ΟΙΞ

94

Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης
και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου
Ορεστιάδας”

11/06/2018

7ΥΕΠΩΞΒ-Κ4Ν

95

Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο
Ορεστιάδας για τα έτη 2018-2019

11/06/2018

6ΔΓΑΩΞΒ-6ΔΓ

96

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με το από 17.05.2018
κατασχετήριο έγγραφο του Στυλιανού Κασπαρίδη

11/06/2018

6ΧΧ7ΩΞΒ-6ΟΤ

97

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”

19/06/2018

Ω977ΩΞΒ-ΖΛΣ

98

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

19/06/2018

ΩΨΓΧΩΞΒ-6ΞΛ

99

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

19/06/2018

61Ρ5ΩΞΒ-4ΦΒ

100

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

19/06/2018

ΩΙΔ7ΩΞΒ-6Λ5

101

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
προσδιορισμό τρόπου και τιμών χρέωσης καθαρισμού

19/06/2018

Ω7ΙΧΩΞΒ-ΘΨ8

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

οικοπέδων ιδιωτών εντός και εκτός σχεδίου για πρόληψη
πυρκαγιάς
102

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

03/07/2018

ΩΓΓΠΩΞΒ-ΛΟΙ

103

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

03/07/2018

ΩΒ2ΘΩΞΒ-6ΗΗ

104

Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου στα Κόμαρα
της Δ.Ε. Τριγώνου

03/07/2018

75Τ3ΩΞΒ-ΔΣΤ

105

Έγκριση 5ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” όσον
αφορά τις ομάδες των ελαιολιπαντικών Β, Γ και Ζ

03/07/2018

ΨΝΟΒΩΞΒ-ΜΔ3

106

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού,
γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών
Δήμου Ορεστιάδας”

03/07/2018

68ΑΗΩΞΒ-ΡΗ7

107

Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ενεργειακής
αναβάθμισης συγκροτήματος Δημοτικών κτιρίων στον
Δήμο Ορεστιάδας”

03/07/2018

ΨΕΖ9ΩΞΒ-ΤΨΙ

108

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με τις υπ’ αριθμ. 30/2018,
31/2018, 32/2018, 33/2018 και 34/2018 αποφάσεις του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, που
αφορούν τις υπ’ αριθμ. 76/2013, 77/2013, 78/2013,
79/2013 και 80/2018 προσφυγές του Δήμου Ορεστιάδας
κατά των υπ’ αριθμ. Π-110361/7462/2012, Π110366/7463/2012,
Π-110419/7465/2012,
Π110429/7467/2012 και Π-111107/7528/2012 αποφάσεων
της κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

03/07/2018

ΨΓΝΒΩΞΒ-ΖΓΦ

109

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 114/2018
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 67/06.10.2017 αγωγή του Δημητρίου
Ταμπουρίδη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου
Ορεστιάδας

03/07/2018

Ω072ΩΞΒ-ΛΡΡ

110

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 109/2018
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 92/28.12.2017 αγωγή 18 υπαλλήλων του Δήμου
Ορεστιάδας κατά του Δήμου Ορεστιάδας

03/07/2018

Ψ397ΩΞΒ-2Θ1

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

111

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

17/07/2018

ΩΥΙΡΩΞΒ-ΗΙΤ

112

Έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 2018 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

17/07/2018

72ΥΣΩΞΒ-ΥΧΣ

113

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”

17/07/2018

6Ε2ΖΩΞΒ-ΕΩ3

114

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”

17/07/2018

6ΒΗΤΩΞΒ-ΘΥ8

115

Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια δρομολογητή για τις
ανάγκες του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ”

17/07/2018

7Ν21ΩΞΒ-39Ρ

116

Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αποκατάσταση Ιρλανδικής
διάβασης στο Βάλτο και κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης
στα Αμπελάκια” με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

17/07/2018

6699ΩΞΒ-86Ρ

117

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού,
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017
του Δήμου Ορεστιάδας

23/07/2018

6ΦΠΕΩΞΒ-ΚΕΟ

118

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

23/07/2018

ΩΖΚΗΩΞΒ-Υ5Η

119

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

23/07/2018

ΨΓΡ5ΩΞΒ-7ΙΔ

120

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

23/07/2018

ΨΕ7ΜΩΞΒ-41Ρ

121

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2018

23/07/2018

6Τ7ΦΩΞΒ-ΤΘΝ

122

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο:
“Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία
πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
δράσης του ΕΠΑνΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο:
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

23/07/2018

6ΡΜΣΩΞΒ-ΗΙ3

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

123

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου
ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας”

23/07/2018

7ΔΘ9ΩΞΒ-Μ38

124

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου
ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας”

23/07/2018

Ψ1ΒΚΩΞΒ-1ΟΟ

125

Έγκριση
πραγματοποίησης
δαπανών,
ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018

27/07/2018

6841ΩΞΒ-Α0Γ

126

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο:
“Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία
πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
δράσης του ΕΠΑνΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο:
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

27/07/2018

97ΖΨΩΞΒ-ΖΥΓ

127

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία
πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
δράσης του ΕΠΑνΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο:
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

27/07/2018

6ΥΗΩΩΞΒ-ΗΔ1

128

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης

21/08/2018

ΨΩ9ΞΩΞΒ-ΡΥΙ

129

Έλεγχος για τον μήνα Ιούλιο 2018 των εσόδων και εξόδων
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου
48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

21/08/2018

ΩΔΥΠΩΞΒ-Ν2Υ

130

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής

21/08/2018

ΩΞΥ3ΩΞΒ-Ζ6Ι

131

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
προσδιορισμό τρόπου και τιμών χρέωσης καθαρισμού
οικοπέδων ιδιωτών για πρόληψη πυρκαγιάς

21/08/2018

6ΛΣ5ΩΞΒ-ΜΒΕ

132

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
προσδιορισμό του ενιαίου τέλους Καθαριότητας –
Φωτισμού και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για
το έτος 2019

21/08/2018

6ΩΧ3ΩΞΒ-4Ν6

133

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
επαναπροσδιορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας
ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων

21/08/2018

Ω5ΖΠΩΞΒ-Ζ4Σ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

134

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην
προετοιμασία πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και
τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

21/08/2018

691ΑΩΞΒ-ΗΥΤ

135

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της
σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια δρομολογητή
για τις ανάγκες του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ”

21/08/2018

Ω11ΞΩΞΒ-ΒΧΥ

136

Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας
οικονομικού έτους 2019

28/08/2018

ΨΞΤΖΩΞΒ-ΒΡ0

137

Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής

28/08/2018

ΨΛΡΡΩΞΒ-ΩΩΘ

138

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Δήμο
Ορεστιάδας”

28/08/2018

ΨΡΤ3ΩΞΒ-ΨΤ3

139

Έλεγχος για τον μήνα Αύγουστο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

04/09/2018

6ΣΒΦΩΞΒ-ΞΧΣ

140

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
Επαναπροσδιορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

07/09/2018

6ΘΠ3ΩΞΒ-81Κ

141

Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής

04/09/2018

Ω1ΠΕΩΞΒ-95Φ

142

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση νέου
ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο
Δήμου Ορεστιάδας”

04/09/2018

Ψ5ΔΒΩΞΒ-7ΩΙ

143

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: “Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας
στην προετοιμασία πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και
τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

04/09/2018

Ω74ΒΩΞΒ-ΘΓΖ

144

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

12/09/2018

ΩΡΙ9ΩΞΒ-ΠΦΤ

145

Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή
τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων” με απευθείας
ανάθεση

12/09/2018

Ω1ΥΚΩΞΒ-ΠΣΚ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

146

Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή
βόθρου στην Τ.Κ. Δικαίων” με απευθείας ανάθεση

12/09/2018

ΨΦ5ΞΩΞΒ-24Σ

147

Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή
σωληνωτών στον Πύργο Ορεστιάδας” με απευθείας
ανάθεση

12/09/2018

6ΓΙ7ΩΞΒ-ΧΔΕ

148

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2018

25/09/2018

ΨΕ7ΗΩΞΒ-ΔΤΓ

149

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

25/09/2018

7Α7ΜΩΞΒ-Ζ25

150

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9738/18.06.2018 απόφασης
Δημάρχου

25/09/2018

ΩΨ9ΘΩΞΒ-ΗΥΜ

151

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας

25/09/2018

ΩΛ8ΘΩΞΒ-0ΙΔ

152

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά του Δήμου Ορεστιάδας

25/09/2018

ΨΕΚΔΩΞΒ-Ν2Ξ

153

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας

25/09/2018

7ΤΣΜΩΞΒ-ΝΙΖ

154

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες
συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη”

25/09/2018

Ψ76ΖΩΞΒ-ΞΦ8

155

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες
συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη”

25/09/2018

7ΑΡΝΩΞΒ-ΖΒΞ

156

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση νέου
ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο
Δήμου Ορεστιάδας”

25/09/2018

7ΑΝΛΩΞΒ-5Φ0

157

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Προέδρου της Τ.Κ.
Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας, Αθανασίου Ουζούνη του
Χρήστου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 02.10.2018 ή σε
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο

25/09/2018

ΩΖΥ3ΩΞΒ-ΤΚΖ

158

Έλεγχος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

02/10/2018

Ψ4ΑΓΩΞΒ-ΗΝΓ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

159

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

02/10/2018

7Σ3ΑΩΞΒ-ΩΒΙ

160

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14772/18.09.2018 γνωμοδότησης
της Τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των
Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου και του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

02/10/2018

72ΣΩΩΞΒ-ΠΨ5

161

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14773/18.09.2018 γνωμοδότησης
της Τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των
Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου και του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

02/10/2018

ΩΑΒ3ΩΞΒ-ΡΕ9

162

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14774/18.09.2018 γνωμοδότησης
της Τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των
Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου και του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

02/10/2018

ΩΦΜ9ΩΞΒ-ΠΔΝ

163

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες
συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη”

02/10/2018

9Ο10ΩΞΒ-962

164

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες
συντή-ρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη”

02/10/2018

6ΕΓΥΩΞΒ-ΗΒΡ

165

Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου: “Κατασκευή βόθρου στην Τ.Κ.
Δικαίων” με απευθείας ανάθεση

02/10/2018

Ω4ΦΖΩΞΒ-ΒΧΩ

166

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη
Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της
02.11.2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο

02/10/2018

ΨΑΣΨΩΞΒ-ΗΜΜ

167

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

09/10/2018

ΩΛΔΨΩΞΒ-ΟΦΞ

168

Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής

09/10/2018

738ΣΩΞΒ-Α16

169

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
των αγροτεμαχίων της T.Κ. Καστανεών του Δήμου
Ορεστιάδας

09/10/2018

ΩΘΘ6ΩΞΒ-ΟΦΠ

170

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
των αγροτεμαχίων της T.Κ. Αμπελακίων του Δήμου
Ορεστιάδας

09/10/2018

ΩΞΒ9ΩΞΒ-ΞΨΗ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

171

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
των αγροτεμαχίων της
T.Κ. Κυπρίνου του Δήμου
Ορεστιάδας

09/10/2018

ΩΖ57ΩΞΒ-Ε73

172

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγροτεμαχίου της T.Κ. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας

09/10/2018

75ΘΦΩΞΒ-Ο19

173

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση
ακάλυπτης δημοτικής έκτασης στην T.Κ. Χειμωνίου του
Δήμου Ορεστιάδας

09/10/2018

73Ε5ΩΞΒ-ΖΨΣ

174

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο:
“Καταγραφή, Φωτογράφιση, Προβολή & Προώθηση
Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου”

09/10/2018

ΩΒΕΦΩΞΒ-ΡΝ3

175

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”

11/10/2018

ΩΨΔ0ΩΞΒ-ΡΒΦ

176

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού
πληροφορικής για το Δήμο Ορεστιάδας”

09/10/2018

61ΕΛΩΞΒ-ΡΚ9

177

Παράταση προθεσμίας περαίωσης της με αριθμ. πρωτ.
14322/13.09.2018 σύμβασης με τίτλο: “Υποστήριξη του
Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία πρότασης αίτησης
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ με
κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»”

09/10/2018

6ΔΜΨΩΞΒ-ΩΦΟ

178

Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου: “Κατασκευή σωληνωτών στον
Πύργο Ορεστιάδας” με απευθείας ανάθεση

09/10/2018

Ω5ΓΛΩΞΒ-ΠΤΡ

179

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου
Ορεστιάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη
δικάσιμο της 18.10.2018 σε αγωγή της ετερόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (τμήμα μικροδιαφορών)

09/10/2018

61ΝΒΩΞΒ-ΘΒΞ

180

Δήλωση πολιτικής αγωγής και παράσταση του Δήμου
Ορεστιάδας
ενώπιον
του
Τριμελούς
Εφετείου
Κακουργημάτων με κατηγορούμενο τον Γιαντσίδη
Αθανάσιο κατά τη δικάσιμο της 17.10.2018 ή σε κάθε άλλη
μετ’ αναβολή δικάσιμο

09/10/2018

ΨΞ31ΩΞΒ-ΚΨΔ

181

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με α΄ απόγραφο εκτελεστό
της υπ’ αριθμ. 119/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου

09/10/2018

ΩΒΖΩΩΞΒ-Ι1Ν

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

182

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με α΄ απόγραφο εκτελεστό
της υπ’ αριθμ. 120/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Ορεστιάδας μετά της από 23.07.2018 επιταγής προς
πληρωμή του δικηγόρου Αλεξανδρούπολης Σάββα
Μανουσόπουλου (β΄ κοινοποίηση)

09/10/2018

6Θ0ΣΩΞΒ-ΩΦΔ

183

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

19/10/2018

6ΗΦΣΩΞΒ-1ΙΚ

184

Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της
τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2018

19/10/2018

ΩΠΜ8ΩΞΒ-ΖΤΠ

185

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

19/10/2018

ΩΔΕΖΩΞΒ-ΦΨ1

186

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

19/10/2018

6ΝΑΜΩΞΒ-ΤΩΖ

187

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
επαναπροσδιορισμό ζωνών και τιμών των κοινοχρήστων
χώρων για το έτος 2019

19/10/2018

6Χ11ΩΞΒ-ΘΤΖ

188

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του
ακινήτου στα Κόμαρα της Δ.Ε. Τριγώνου

19/10/2018

Ψ22ΩΩΞΒ-ΠΕ8

189

Αναίρεση αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου:
“Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων”

19/10/2018

Ψ39ΨΩΞΒ-Ε20

190

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

30/10/2018

6ΙΘΡΩΞΒ-ΖΛΤ

191

Έγκριση 2ου 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”

30/10/2018

788ΝΩΞΒ-47Χ

192

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση για
την «Επισκευή του επικαθήμενου φορτηγού μεταφοράς
απορριμμάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 8708»

30/10/2018

6ΛΚ3ΩΞΒ-ΧΣΝ

193

Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης
στην Τ.Κ. Ριζίων» με απευθείας ανάθεση

30/10/2018

6Ζ2ΡΩΞΒ-ΛΜΖ

194

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

06/11/2018

6ΘΑΠΩΞΒ-Λ9Ρ

Ορεστιάδας μετά της από 23.07.2018 επιταγής προς
πληρωμή του δικηγόρου Αλεξανδρούπολης Σάββα
Μανουσόπουλου (β΄ κοινοποίηση)

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

195

Έλεγχος για τον μήνα Οκτώβριο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

06/11/2018

ΨΤΓΣΩΞΒ-1ΦΙ

196

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο:
“Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου
Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2018-2019”

06/11/2018

ΩΖ6ΟΩΞΒ-ΡΒ1

197

Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για
την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
εξοπλισμού πληροφορικής για το Δήμο Ορεστιάδας”

06/11/2018

ΨΤΗΚΩΞΒ-ΥΙ8

198

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου
Ορεστιάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Τμήμα Δ΄) για τη συζήτηση της από 20.09.2017 και με
αριθμό καταθέσεως Ε2491/2017 αίτησης κατά τη δικάσιμο
της 20ης Νοεμβρίου 2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από
αναβολή δικάσιμο όπου συζητείται η ως άνω υπόθεση

06/11/2018

ΨΡ71ΩΞΒ-Α93

199

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό υπολόγου
ενταλμάτων προπληρωμής

13/11/2018

7ΑΝΠΩΞΒ-Ν9Λ

200

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

13/11/2018

ΨΚΤΘΩΞΒ-Ι2Ψ

201

Έγκριση 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
των οικονομικών προσφορών για την ηλεκτρονική
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά
από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
προμήθεια
με
τίτλο:
“Προμήθεια
εξοπλισμού
πληροφορικής για το Δήμο Ορεστιάδας”

13/11/2018

ΨΠΜΓΩΞΒ-ΗΛ2

202

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και
εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης
πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας”

13/11/2018

Ψ128ΩΞΒ-ΓΥΦ

203

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019

27/11/2018

66ΓΙΩΞΒ-ΠΧ8

204

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

27/11/2018

ΨΑΓΨΩΞΒ-ΘΥΝ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

205

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση
ακάλυπτης δημοτικής έκτασης στην T.Κ. Χειμωνίου του
Δήμου Ορεστιάδας

27/11/2018

ΨΔΖΥΩΞΒ-4Α2

206

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο:
“Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας”

27/11/2018

ΩΑΥΞΩΞΒ-Σ37

207

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια μηχανήματος επούλωσης λάκκων και
πρόσθετων παρελκόμενων”

27/11/2018

ΨΛ76ΩΞΒ-ΩΙΦ

208

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια μηχανήματος επούλωσης λάκκων και
πρόσθετων παρελκόμενων ”

27/11/2018

7ΧΙΗΩΞΒ-Ο7Μ

209

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής
χαράς, στους αύλειους χώρους των παιδικών σταθμών
Νέας Βύσσας & Ριζίων του Δήμου Ορεστιάδας”

04/12/2018

6Ε3ΞΩΞΒ-ΒΕΚ

210

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής
χαράς στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης
Δήμου Ορεστιάδας”

04/12/2018

ΩΤΡ8ΩΞΒ-ΑΑΦ

211

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

04/12/2018

6Μ4ΡΩΞΒ-ΕΛ0

212

Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2018 των εσόδων και
εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959

04/12/2018

676ΚΩΞΒ-4ΣΝ

213

Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

04/12/2018

ΩΠΓ4ΩΞΒ-Η64

214

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 Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 20182019”

04/12/2018

6ΟΕ5ΩΞΒ-62Ρ

215

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου
Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2018-2019”

04/12/2018

693ΩΩΞΒ-Φ5Υ

216

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων εκγύμνασης
εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
Ορεστιάδας”

17/12/2018

66ΜΓΩΞΒ-ΘΧΘ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

217

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων και
ειδών θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου Ορεστιάδας”

17/12/2018

ΩΘΞΞΩΞΒ-0ΣΩ

218

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με
προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης”

17/12/2018

ΩΝ1ΨΩΞΒ-ΩΝ2

219

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικών
κατασκευών σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας”

17/12/2018

ΩΗ2ΔΩΞΒ-ΙΟΔ

221

Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής

17/12/2018

6Ν39ΩΞΒ-ΑΡ6

222

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών

17/12/2018

6ΥΤΛΩΞΒ-Α7Ρ

223

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την
αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών

17/12/2018

6ΠΓΔΩΞΒ-Ξ01

224

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο:
“Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού και εργασίες για
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ορεστιάδας”

17/12/2018

Ψ3ΙΡΩΞΒ-3ΕΓ

225

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 67/2018 μελέτης και των τεχνικών
προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια ιστορικού έργου με
τίτλο: “Δήμος Ορεστιάδας – Όψεις της Ιστορίας και του
Πολιτισμού”, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014
– 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση

17/12/2018

65Κ7ΩΞΒ-ΒΔ5

226

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 68/2018 μελέτης και των τεχνικών
προδιαγραφών με τίτλο: «Δράση παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες
τηλεϊατρικής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και
υπηρεσιών”, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014
– 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση

17/12/2018

Ω6ΑΧΩΞΒ-ΖΝΟ

227

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών,
ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής
οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2)
έτη”

17/12/2018

64Υ0ΩΞΒ-Ν7Ξ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ

228

Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο:
“Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας”Έγκριση τευχών
δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό
Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας”

17/12/2018

6ΨΜ2ΩΞΒ-ΤΕ9

229

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 171/2018
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την
υπ’ αριθμ. 45/27.04.2018 αγωγή της Ελευθερίας Φωτιάδου
του Χρήστου κατά του Δήμου Ορεστιάδας

17/12/2018

6Σ6ΡΩΞΒ-ΤΓΤ

