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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 14.05.2019, 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.  Έλεγχος για τον μήνα Απρίλιο 2019 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

2.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 

3.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 47/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 

διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 

οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3”» 

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

διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 

οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

5.  Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο Ορεστιάδας & τα 

Νομικά του Πρόσωπα, ετών 2019 - 2020” 

6.  Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

“Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων βόρεια οικοπέδου Αθανασίου 

Καραθανάση” με απευθείας ανάθεση 

7.  Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 21.05.2019 ή σε οποιαδήποτε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  


