Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό
Χρόνος διατήρησης: Διηνεκές

Ορεστιάδα 13.12.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 21517
Ταx.Δ/vση: Β. Κωv/voυ 9-11
Τ.Κ. 68200 Ν. Ορεστιάδα
Τηλ. : 2552350335
Fax : 2552029966

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική
Συvεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, στις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
2.
Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής
3.
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διενέργεια και αξιολόγηση
διαγωνισμών
4.
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την αξιολόγηση ενστάσεων
διαγωνισμών
5.
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”
6.
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
7.
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
8.
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”
9.
Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο
(Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας”
10.
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
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

