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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 22.04.2019, ημέρα Μ. 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.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

2.  Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – 

Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2019 

3.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 

4.  Έγκριση μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δημοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Ορεστιάδας (Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για το 

βοηθητικό γήπεδο Ορεστιάδας)” 

5.  Έγκριση μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου 

Ορεστιάδας” 

6.  Έγκριση μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Ορεστιάδας” 

7.  Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

8.  Αναίρεση αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: “Κατασκευή τοιχείου 

αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων βόρεια οικοπέδου Αθανασίου Καραθανάση” 

9.  Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση μηνύσεως από το Δήμο Ορεστιάδας 

κατά παντός υπευθύνου 

10.  Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 28/473/37/2019 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας που αφορά την υπ’ αριθμ. 92/28.12.2017 

αγωγή 18 υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  


