
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2019 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1 
Έλεγχος για το μήνα Δεκέμβριο 2018 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

16/01/2019 68ΟΞΩΞΒ-Μ5Ν 

2 
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2019 
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

15/01/2019 6Δ3ΒΩΞΒ-ΡΗΑ 

3 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 266/05.01.2019 απόφασης Δημάρχου 15/01/2019 977ΒΩΞΒ-652 

4 
Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη 
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ορεστιάδας 
για τα έτη 2018-2019 

15/01/2019 ΨΣ63ΩΞΒ-616 

5 

Έγκριση 2ου 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” 

15/01/2019 ΩΣΑΥΩΞΒ-1Τ8 

6 Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση της 
μελέτης  με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Ορεστιάδας” 15/01/2019 ΩΜΨ8ΩΞΒ-2ΔΓ 

7 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Αρείου Πάγου για τη συζήτηση της από 13.12.2017 
και με αριθμό καταθέσεως 90/2017 αίτησης του Κωνσταντίνου 
Σίσκου για την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 180/2015 αποφάσεως του 
Πενταμελούς Εφετείου Θράκης και της υπ’ αριθμ. 40/2013 
αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης ως προς την 
οριστική διάταξη αυτής κατά τη δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 
2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο όπου 
συζητείται η ως άνω υπόθεση 

15/01/2019 ΨΦΛΒΩΞΒ-3ΓΨ 

8 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια μηχανήματος επούλωσης λάκκων και 
πρόσθετων παρελκόμενων” 

22/01/2019 67ΑΗΩΞΒ-ΑΩ2 

9 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 
2018 22/01/2019 ΩΒ4ΩΩΞΒ-ΧΑΝ 

10 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου 
στο Άλσος Αδριανουπόλεως  της  Δ.Κ. Ορεστιάδας 29/01/2019 ΩΤΑΡΩΞΒ-ΙΕ0 

11 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου 
– πρώην σφαγεία – στα Δίκαια της  Τ.Κ. Δικαίων 29/01/2019 Ω1ΠΛΩΞΒ-ΧΟΕ 

12 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας ετών 2019 - 
2020” 

29/01/2019 ΩΝΣΙΩΞΒ-8ΜΩ 

13 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια μηχανήματος επούλωσης λάκκων και 
πρόσθετων παρελκόμενων” 

29/01/2019 Ω19ΥΩΞΒ-ΑΩ1 

14 

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά 
την έκδοση της υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 
194) υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη 

05/02/2019 6Λ2ΚΩΞΒ-ΥΤ9 

15 
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/02/2019 6ΘΓΟΩΞΒ-ΝΨ2 

16 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

05/02/2019 ΨΙΣΖΩΞΒ-Υ25 

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9F%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C5%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%943%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%97%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/977%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-652
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A363%CE%A9%CE%9E%CE%92-616
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%91%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A48
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A88%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%94%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9B%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%93%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%91%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%924%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%91%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%950
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9F%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9C%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A919%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B2%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A49
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A82
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A525


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

17 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Καταγραφή, Φωτογράφιση, Προβολή & Προώθηση 
Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου” 

05/02/2019 Ω7ΤΤΩΞΒ-ΦΞΜ 

18 
Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου 
Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2018-2019” 

05/02/2019 ΨΚΧ9ΩΞΒ-Ξ5Γ 

19 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
τη δικάσιμο της 20.02.2019 ή κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο 
για τη συζήτηση της από 04.04.2014 ανακοπής της Βασιλικής 
χήρας Ιωάννη Πάζη και Ιάσονα Πάζη του Ιωάννη κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

05/02/2019 6Ι44ΩΞΒ-69Η 

20 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο 
της 20.02.2019 ή κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη 
συζήτηση της από 09.10.2017 αγωγής των 1. Αικατερίνης Καζαλτζή 
του Αθανασίου, 2. Ευαγγελίας Στοϊκίδου του Οδυσσέα, 3. 
Χρυσούλας Παπαδοπούλου του Δημητρίου, 4. Ζαφείρας 
Καπουσούζη του Βασιλείου και 5. Μαρίας Τσέρνα του Αθανασίου 
κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

05/02/2019 ΨΚ6ΞΩΞΒ-ΧΣΔ 

21 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, 
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη 
δικάσιμο της 15.02.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

05/02/2019 ΩΨ0ΤΩΞΒ-Α1Β 

22 Αποδοχή δωρεάς περιοδικών παροχών υπό τρόπο 12/02/2019 6Ο3ΓΩΞΒ-Φ35 

23 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας 12/02/2019 Ω777ΩΞΒ-02Ο 

24 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά του Δήμου Ορεστιάδας 12/02/2019 ΨΙΙ7ΩΞΒ-43Ζ 

25 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας 12/02/2019 Ω0Ι4ΩΞΒ-269 

26 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της  T.Κ. Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας του Δήμου 
Ορεστιάδας 

12/02/2019 ΩΒ85ΩΞΒ-ΟΕΤ 

27 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της  T.Κ. Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας 12/02/2019 Ψ752ΩΞΒ-ΙΨΠ 

28 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 
της  T.Κ. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας 12/02/2019 65ΤΤΩΞΒ-ΚΔ0 

29 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Δήμο 
Ορεστιάδας & τα Νομικά του Πρόσωπα, ετών 2019 - 2020” 

12/02/2019 ΩΙ8ΤΩΞΒ-ΜΩΜ 

30 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 18/02/2019 6ΟΘΥΩΞΒ-39Δ 

31 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 18/02/2019 9ΘΤ8ΩΞΒ-277 

32 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” 

18/02/2019 6Π86ΩΞΒ-Ρ35 

33 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2018 04/03/2019 6ΥΤΨΩΞΒ-ΒΨΛ 

34 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της  T.Κ. Αμπελακίων του Δήμου Ορεστιάδας 04/03/2019 ΩΤΔΛΩΞΒ-ΗΤΖ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A4%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9E%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A79%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E5%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9944%CE%A9%CE%9E%CE%92-69%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A6%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A3%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A80%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%911%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F3%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A635
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9777%CE%A9%CE%9E%CE%92-02%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%997%CE%A9%CE%9E%CE%92-43%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%994%CE%A9%CE%9E%CE%92-269
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9285%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%95%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8752%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A8%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A4%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%940
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%998%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A9%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%98%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-39%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%A48%CE%A9%CE%9E%CE%92-277
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A086%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A135
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A4%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A8%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%94%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A4%CE%96


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

35 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια μηχανήματος επούλωσης 
λάκκων και πρόσθετων παρελκόμενων” 

04/03/2019 ΨΜ48ΩΞΒ-ΘΧΘ 

36 

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού και 
εργασίες για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

04/03/2019 Ω47ΣΩΞΒ-7ΦΨ 

37 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019 

12/03/2019 65ΩΟΩΞΒ-ΗΡΧ 

38 
Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

12/03/2019 ΩΟΓΣΩΞΒ-ΗΟΤ 

39 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 12/03/2019 63Ζ7ΩΞΒ-ΝΧΞ 
40 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3254/23.02.2019 απόφασης Δημάρχου 12/03/2019 ΩΓΚΚΩΞΒ-ΖΟΥ 

41 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, 
ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και 
μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη” 

12/03/2019 6224ΩΞΒ-ΚΟΓ 

42 
Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή τοιχείου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων βόρεια οικοπέδου Αθανασίου 
Καραθανάση” με απευθείας ανάθεση 

12/03/2019 ΩΨ85ΩΞΒ-ΑΛΟ 

43 Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή 
σωληνωτού στη Ν. Βύσσα” με απευθείας ανάθεση 12/03/2019 ΩΩΥΨΩΞΒ-7Η7 

44 
Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Ανέγερση μνημείου 
της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού” με απευθείας 
ανάθεση 

12/03/2019 Ψ6ΒΡΩΞΒ-Ν1Ι 

45 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 26/03/2019 6ΡΞΤΩΞΒ-Ρ8Ε 

46 
Καθορισμός των όρων για τη μίσθωση ακινήτου για το Τμήμα 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου 

26/03/2019 7ΜΔΩΩΞΒ-1ΕΚ 

47 

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” 

26/03/2019 ΨΠΡ7ΩΞΒ-ΤΜΛ 

48 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Ορεστιάδας, 
Βασιλείου Μαυρίδη του Ιορδάνη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Θράκης κατά τη δικάσιμο της 03.04.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο 

26/03/2019 6ΒΝΘΩΞΒ-ΨΧΡ 

49 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα” με απευθείας 
ανάθεση 

26/03/2019 6ΝΓΗΩΞΒ-Θ4Α 

50 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Ανέγερση μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού” με απευθείας ανάθεση 

26/03/2019 ΩΨΕΙΩΞΒ-9Β4 

51 
Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

02/04/2019 ΨΘΓΛΩΞΒ-4ΨΓ 

52 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών 
κάδων του Δήμου Ορεστιάδας 02/04/2019 6ΒΩΞΩΞΒ-2ΨΣ 

53 Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 02/04/2019 Ψ2Τ1ΩΞΒ-ΒΦ0 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C48%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A7%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A947%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A6%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A9%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A1%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%93%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9F%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%967%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A7%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9A%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9F%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6224%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9F%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A885%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9B%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A5%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%977
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%92%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D1%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%9E%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A18%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%94%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%95%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A17%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9C%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%9D%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A7%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%93%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%984%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%924
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A8%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A8%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%A41%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A60
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54 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3/550/28/2019 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας που αφορά 
αγωγή της εταιρείας «Ι. ΔΑΓΡΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

02/04/2019 9Ε1ΘΩΞΒ-ΒΕ7 

55 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 09/04/2019 6ΥΔΘΩΞΒ-ΛΛΡ 

56 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 09/04/2019 ΨΖΜΞΩΞΒ-ΤΜΦ 

57 
Αναίρεση αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: “Κατασκευή 
τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων βόρεια οικοπέδου 
Αθανασίου Καραθανάση” 

09/04/2019 ΩΗΦ5ΩΞΒ-05Μ 

58 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 23/04/2019 ΩΛΡΑΩΞΒ-Π1Ρ 

59 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2019 22/04/2019 66Φ5ΩΞΒ-ΟΞΣ 

60 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 22/04/2019 ΩΘΞΓΩΞΒ-ΡΝ2 

61 

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)” 

22/04/2019 ΩΨΞΙΩΞΒ-5ΝΑ 

62 
Έγκριση μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας” 

22/04/2019 ΨΓΜΟΩΞΒ-Ψ2Ζ 

63 

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” 

22/04/2019 6ΠΑΣΩΞΒ-Ν7Π 

64 Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 22/04/2019 Ω501ΩΞΒ-Λ2Υ 

65 
Αναίρεση αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: “Κατασκευή 
τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων βόρεια οικοπέδου 
Αθανασίου Καραθανάση” 

22/04/2019 ΩΩΤ6ΩΞΒ-ΓΗΔ 

66 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση μηνύσεως από το 
Δήμο Ορεστιάδας κατά παντός υπευθύνου 22/04/2019 ΨΔΜΧΩΞΒ-ΜΝΣ 

67 

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 

22/04/2019 Ω91ΕΩΞΒ-6Ι0 

68 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών 
κάδων του Δήμου Ορεστιάδας 02/05/2019 Ψ8Λ9ΩΞΒ-Α1Λ 

69 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 02/05/2019 9ΚΣΒΩΞΒ-ΑΗ0 

70 
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 

14/05/2019 7Μ2ΝΩΞΒ-Ν36 

71 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 14/05/2019 ΩΡ2ΡΩΞΒ-ΦΡ0 

72 

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”» 

14/05/2019 64ΘΕΩΞΒ-Μ86 

73 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 14/05/2019 6ΟΝΩΩΞΒ-Ε7Ω 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%951%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%957
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%94%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9B%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9C%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9C%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%A65%CE%A9%CE%9E%CE%92-05%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A1%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A01%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A65%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9E%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%9E%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9D2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9E%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9D%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%9C%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A82%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D7%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9501%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B2%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A46%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%97%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9C%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9D%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A991%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%990
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9B9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%911%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A3%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%970
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C2%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D36
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A12%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A10
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C86
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%957%CE%A9
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“Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, 
βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

74 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το 
Δήμο Ορεστιάδας & τα Νομικά του Πρόσωπα, ετών 2019 - 2020” 

14/05/2019 7ΝΝΡΩΞΒ-Κ1Ρ 

75 

Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων 
βόρεια οικοπέδου Αθανασίου Καραθανάση” με απευθείας 
ανάθεση 

14/05/2019 6ΤΘΦΩΞΒ-ΣΧ7 

76 

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 

14/05/2019 ΩΗΧΞΩΞΒ-ΞΥΔ 

77 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 28/05/2019 6ΙΩΤΩΞΒ-ΦΦ4 

78 
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χανδρά λόγω θανάτου του 
μισθωτή Αξιώτη Ζήση 

28/05/2019 6Ω1ΔΩΞΒ-ΝΡΡ 

79 
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για 
την στέγαση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και 
Ανακύκλωσης του Δήμου Ορεστιάδας 

28/05/2019 6ΤΩΕΩΞΒ-ΜΗ8 

80 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2019 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 
2020 - 2021” 

11/06/2019 ΨΒΔΟΩΞΒ-ΦΣΟ 

81 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το 
Δήμο Ορεστιάδας & τα Νομικά του Πρόσωπα, ετών 2019 - 2020” 

11/06/2019 7ΧΧΒΩΞΒ-ΩΒΘ 

82 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 18/06/2019 ΨΝΝ2ΩΞΒ-ΦΩΤ 

83 

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

18/06/2019 6ΠΞΞΩΞΒ-ΠΟΥ 

84 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 09/07/2019 6ΞΙΖΩΞΒ-ΔΛΘ 

85 
Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/07/2019 ΨΘΤ6ΩΞΒ-ΔΕ4 

86 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/07/2019 ΩΣΕ2ΩΞΒ-Ψ00 

87 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 09/07/2019 ΩΖΔΤΩΞΒ-Π7Σ 
88 Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής. 09/07/2019 ΩΣΠΕΩΞΒ-ΑΩΔ 

89 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 39/2019 ενιαίας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα 
Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2020 - 2021” 

09/07/2019 Ψ6Ε7ΩΞΒ-ΛΣΑ 

90 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 41/2019 μελέτης 
και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών τροφίμων και φρέσκου 
γάλακτος προσωπικού για τα έτη 2020, 2021 & 2022 Δήμου 
Ορεστιάδας” 

09/07/2019 60ΙΓΩΞΒ-ΔΚ5 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%9D%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A1%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%98%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%A7%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A5%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A64
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A91%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A1%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%978
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%94%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A3%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A7%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%92%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9D2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A9%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9F%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%99%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9B%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A46%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%954
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%952%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A800
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%94%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A07%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A0%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A9%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%957%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A3%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%99%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9A5
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91 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων 
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας” 

09/07/2019 6Ε4ΞΩΞΒ-ΜΜΗ 

92 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2019 16/07/2019 ΨΙΙΦΩΞΒ-Σ6Α 

93 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 42/2019 ενιαίας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, 
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο 
Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2020-2021 & 
2022». 

16/07/2019 ΩΨ3ΛΩΞΒ-3ΩΕ 

94 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού για το Δήμο Ορεστιάδας & τα Νομικά του Πρόσωπα, 
ετών 2019 - 2020” 

16/07/2019 784ΥΩΞΒ-Ν19 

95 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και 
των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 του Δήμου Ορεστιάδας 23/07/2019 ΨΣ10ΩΞΒ-ΙΑΜ 

96 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019 

23/07/2019 627ΛΩΞΒ-ΟΗΜ 

97 
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

23/07/2019 ΨΩΦΤΩΞΒ-Υ0Φ 

98 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13947/29.07.2019 απόφασης του 
Δημάρχου 30/07/2019 ΨΘ4ΧΩΞΒ-ΡΝΕ 

99 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 30/07/2019 Ψ2Δ3ΩΞΒ-Μ7Σ 

100 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος 
– Ιούνιος 2019) 30/07/2019 6ΩΗΒΩΞΒ-ΒΥΘ 

101 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού και 
εργασίες για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Ορεστιάδας» 

30/07/2019 78ΥΘΩΞΒ-Λ41 

102 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
«Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων 
εκτυπωτών – φωτοτυπικών Δήμου Ορεστιάδας» 

30/07/2019 6ΡΑΒΩΞΒ-Λ3Λ 

103 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούλιο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

06/08/2019 ΩΥΦΨΩΞΒ-ΖΛΔ 

105 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 12/08/2019 Ψ7Ζ5ΩΞΒ-Ζ0Δ 

106 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση 
εξοπλισμού και εργασίες για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 
Δήμου Ορεστιάδας» 

12/08/2019 ΩΖ1ΨΩΞΒ-4ΤΞ 

107 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 20/09/2019 6ΑΒΗΩΞΒ-Ι0Υ 

108 
Έλεγχος για τον μήνα Αύγουστο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

20/09/2019 ΨΞΚ8ΩΞΒ-Ι7Κ 

109 Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 20/09/2019 ΨΡ07ΩΞΒ-ΥΚΔ 

110 Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την συνδιοργάνωση 
διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου (τέτραθλο) στις 29.09.2019 20/09/2019 ΨΩΥΔΩΞΒ-ΠΦΘ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%954%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9C%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%99%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A36%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A83%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A9%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/784%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D19
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A310%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%91%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/627%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%97%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A6%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A50%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%984%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9D%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%943%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C7%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%97%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A5%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A5%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B41
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B3%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A6%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9B%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%965%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%960%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%961%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A4%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%92%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%990%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%997%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A107%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9A%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A6%CE%98
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από τον Δήμο Ορεστιάδας και την Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 

111 

Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την συνδιοργάνωση από 
τον Δήμο Ορεστιάδας και το Εργαστήρι Πολιτισμού Ν. Ορεστιάδας 
«ΤΟ ΓΕΝΝΗΜΑ» διήμερων εκδηλώσεων με θέμα: «Γνωρίζω τον 
Τόπο μου» από 28-29.09.2019 

20/09/2019 6Σ1ΘΩΞΒ-ΨΝΔ 

112 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

20/09/2019 ΨΓΕΟΩΞΒ-ΧΩΔ 

113 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας” 20/09/2019 ΩΝΖΒΩΞΒ-7ΘΔ 

114 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Ανάπλαση πλατείας Νεοχωρίου και κατασκευή WC 
παραπλεύρως του Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Νικολάου στην 
Παταγή” 

20/09/2019 ΨΜΨ4ΩΞΒ-ΔΔ7 

114 

Έγκριση 1ου & 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 Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2018-2019” 

06/08/2019 9ΟΕΘΩΞΒ-ΖΝΙ 

115 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 20/09/2019 ΩΜΘΥΩΞΒ-ΧΚΝ 

117 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 24/09/2019 64ΝΣΩΞΒ-ΗΙ4 
118 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 24/09/2019 ΩΘΜΒΩΞΒ-ΑΡΛ 

119 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 24/09/2019 ΨΙ37ΩΞΒ-Π49 

120 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που 
αφορά τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2018 24/09/2019 ΩΛΓΧΩΞΒ-Δ3Ρ 

121 

Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, 
γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών 
οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2020-2021 & 2022” 

24/09/2019 961ΙΩΞΒ-ΔΒΝ 

122 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης 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 Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 
2018-2019” 

24/09/2019 ΨΙΥΦΩΞΒ-ΔΚΡ 

123 
Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης 
του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
Ορεστιάδα 2018” 

24/09/2019 6ΟΙ6ΩΞΒ-Ρ10 

124 Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο με τίτλο: “Ανέγερση μνημείου 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού” 24/09/2019 6ΞΣΘΩΞΒ-8ΙΜ 

125 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

24/09/2019 ΨΚΤΝΩΞΒ-ΤΑ0 

126 
Έγκριση εντολής εκτέλεσης επείγουσας πρόσθετης εργασίας στο 
έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 
και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

24/09/2019 Ω6ΠΥΩΞΒ-ΗΦΚ 

127 Έγκριση 3ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού για το έργο: “Διαμόρφωση 
πάρκου Β. Κυριακίδη” 24/09/2019 ΩΠ7ΨΩΞΒ-Ψ6Β 

128 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 01/10/2019 9Κ7ΨΩΞΒ-Κ1Μ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A31%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9D%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%95%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A9%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%96%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%98%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A84%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%947
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%95%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9D%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%98%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9A%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9D%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%994
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%9C%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A1%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9937%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A049
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%93%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%943%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/961%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%92%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9A%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%996%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A110
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%99%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A0%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A6%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A07%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A86%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A7%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A1%CE%9C
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129 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 01/10/2019 Ω4ΑΔΩΞΒ-5ΝΚ 

130 
Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για δαπάνες του 4ου Διεθνούς 
meeting Κολύμβησης στις 19-20.10.2019 από το Δήμο Ορεστιάδας 
και τον Κολυμβητικό Όμιλο Ν. Ορεστιάδας «ΝΗΡΕΑΣ» 

01/10/2019 Ψ82ΤΩΞΒ-ΥΜΕ 

131 

Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την φιλοξενία 
αντιπροσωπείας της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», στο πλαίσιο 
εγκαινίων ολοκλήρωσης τεχνικών εργασιών και παρεμβάσεων στο 
Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βύσσας 

01/10/2019 69Φ7ΩΞΒ-Ε0Θ 

132 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 
2020-2021”Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 
2020-2021” 

01/10/2019 60ΥΨΩΞΒ-ΩΡ0 

133 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου 
Ορεστιάδας, Χρήστου Ορμανλίδη του Γεωργίου, ενώπιον του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
01.10.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

01/10/2019 ΩΨΤ9ΩΞΒ-24Ε 

134 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 01/10/2019 7ΖΩΖΩΞΒ-46Ο 

135 
Έλεγχος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

08/10/2019 ΩΣΝΡΩΞΒ-06Δ 

136 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 08/10/2019 6ΗΑ4ΩΞΒ-27Ω 

137 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17715/27.09.2019 απόφασης του 
Δημάρχου 08/10/2019 6Α8ΝΩΞΒ-ΖΩΠ 

138 

Έγκριση Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού και 
εργασίες για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

08/10/2019 ΩΟΠ0ΩΞΒ-ΑΕΞ 

139 Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή κυκλικών κόμβων 
και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας” 09/10/2019 66ΘΦΩΞΒ-Σ57 

140 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση 
βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.” 08/10/2019 69ΚΒΩΞΒ-ΒΣ6 

141 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 08/10/2019 ΩΧ28ΩΞΒ-7Φ5 

142 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 15/10/2019 6Κ6ΒΩΞΒ-Λ7Ω 

143 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2019 15/10/2019 684ΡΩΞΒ-ΤΣΤ 

144 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας” 

15/10/2019 6ΝΛΤΩΞΒ-ΔΛΙ 

145 

Έγκριση 1ου & 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 2020 - 2021” 

15/10/2019 Ψ0ΤΥΩΞΒ-1ΨΓ 

146 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με κατασκευή 15/10/2019 6Κ1ΒΩΞΒ-ΠΨΧ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9D%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A882%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A67%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%950%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A5%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A10
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A49%CE%A9%CE%9E%CE%92-24%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-46%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%9D%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-06%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%914%CE%A9%CE%9E%CE%92-27%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%918%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A9%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A00%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%95%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%98%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A357
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%9A%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A36
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A728%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A65
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A6%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B7%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/684%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A3%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9B%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9B%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A8%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A1%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A8%CE%A7
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υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων 
των Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας” 

147 

Παραλαβή της δασικής μελέτης με τίτλο: “Δράσεις ανάδειξης 
μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης πέτρας και 
ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον Ορεινό Όγκο Τριγώνου 
του Δήμου Ορεστιάδας” 

15/10/2019 ΩΡ7ΥΩΞΒ-47Η 

148 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 15/10/2019 Ψ4Π4ΩΞΒ-ΔΗΟ 

149 

Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 έπειτα από την 
ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 
116/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ 

29/10/2019 Ω6ΦΠΩΞΒ-Ψ3Σ 

150 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 
Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2020 29/10/2019 61ΣΗΩΞΒ-ΧΦΖ 

151 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 29/10/2019 6ΨΛ0ΩΞΒ-Β2Θ 

152 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20192/16.10.2019 απόφασης του 
Δημάρχου 29/10/2019 7Χ2ΩΩΞΒ-5ΚΠ 

153 Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή 4ου 
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 29/10/2019 ΨΠΒ7ΩΞΒ-ΥΔΥ 

154 
Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος μονοπατιών Δήμου 
Ορεστιάδας” 

29/10/2019 6ΣΜΤΩΞΒ-Μ27 

155 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού 2017” 29/10/2019 6ΖΠΡΩΞΒ-ΞΣΧ 

156 
Έγκριση Συμπληρωματικού  Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής 
παραλαβής του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 
2014” 

29/10/2019 6ΦΩΧΩΞΒ-Γ33 

157 Αναδρομική έγκριση κατάθεσης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ. Κ-7/20.01.2017 απόφασης επιβολής κυρώσεων 29/10/2019 7ΧΤ4ΩΞΒ-ΙΣΦ 

158 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 29/10/2019 6ΓΘ4ΩΞΒ-Μ3Ω 

159 
Έλεγχος για τον μήνα Οκτώβριο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/11/2019 ΩΚ6ΥΩΞΒ-Λ8Ψ 

160 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 05/11/2019 Ω5Ρ9ΩΞΒ-ΗΝΔ 

161 
Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την επιχορήγηση του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας «Άγιος 
Παντελεήμων ο Ιαματικός» για το έτος 2019 

05/11/2019 62ΟΚΩΞΒ-ΟΕΣ 

162 
Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 219/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. με 
θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και δαπάνης δημοσίευσης 
Ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για το έτος 2018» 

05/11/2019 6ΓΠ8ΩΞΒ-ΚΡΧ 

163 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, 
γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών 
οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2020-2021 & 2022” 

05/11/2019 7ΖΟ7ΩΞΒ-Ω9Ι 

164 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του υπαλλήλου του Δήμου 
Ορεστιάδας, Μιχαήλ Παπαδόπουλου του Ηρακλή, ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
29.11.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

05/11/2019 Ψ1Δ9ΩΞΒ-4ΚΞ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A17%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-47%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A04%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%97%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A6%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A83%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A3%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A6%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9B0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%922%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A72%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9A%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%927%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%94%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9C%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C27
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A3%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9333
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A44%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A3%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%984%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C3%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A6%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B8%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A19%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9D%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%95%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A08%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A1%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%9F7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A99%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%949%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9A%CE%9E
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165 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του τέως υπαλλήλου του Δήμου 
Ορεστιάδας, Σαράντη Παπαδόπουλου του Βασιλείου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
29.11.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

05/11/2019 ΩΙΖΑΩΞΒ-ΝΓΚ 

166 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 05/11/2019 Ψ0ΒΡΩΞΒ-ΝΔΣ 

167 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 11/11/2019 643ΑΩΞΒ-Η4Κ 

168 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 11/11/2019 Ψ9ΔΛΩΞΒ-ΡΗ8 

169 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμη 
δημότισσα 11/11/2019 Ω1Θ5ΩΞΒ-ΧΡΖ 

170 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21932/07.11.2019 απόφασης του 
Δημάρχου 11/11/2019 ΨΩΓΝΩΞΒ-ΓΛ8 

171 
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

11/11/2019 Ψ9ΨΛΩΞΒ-ΒΒ7 

172 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα” 11/11/2019 6Κ28ΩΞΒ-Η2Υ 

173 

Έγκριση εντολής για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας 
(παράσταση  ως πολιτική αγωγή) ενώπιον του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης κατά τη δικάσιμο της 
21.11.2019 και κάθε άλλης μετ’ αναβολή δικασίμου 

11/11/2019 ΩΡΝΛΩΞΒ-3ΞΔ 

174 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου 
Ορεστιάδας, Ιωάννη Περιστεράκη του Ευαγγέλου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
29.11.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

11/11/2019 6ΨΥΥΩΞΒ-Β3Ψ 

175 Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων του Δήμου στο Izmail της 
Ουκρανίας στο πλαίσιο του έργου GreeThis 11/11/2019 657ΓΩΞΒ-2Κ2 

176 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 11/11/2019 69ΠΩΩΞΒ-22Θ 

177 Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2020 19/11/2019 ΨΠΟΓΩΞΒ-ΚΓΑ 

178 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Λογιστών για την διοικητική 
υποστήριξη - παρακολούθηση & ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων, για την υλοποίηση του Μέτρου Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορά στη Δημιουργική 
Απασχόληση βρεφών νηπίων ηλικίας 2-5 ετών του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ''Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

19/11/2019 6ΞΨΣΩΞΒ-2ΒΝ 

179 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 19/11/2019 6Φ5ΟΩΞΒ-ΩΧΟ 

180 

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 2020 - 2021” 

19/11/2019 ΨΙ7ΚΩΞΒ-ΣΗ4 

181 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» 
διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου 
του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας» 

19/11/2019 ΨΞΙ3ΩΞΒ-Ε76 

182 
Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 

19/11/2019 ΩΩ41ΩΞΒ-4ΜΣ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%96%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%93%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%92%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%94%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/643%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%974%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%94%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%978
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%985%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A1%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9B8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A8%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%927
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A28%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%972%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%9D%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9E%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A5%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%923%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/657%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9A2
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-22%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%93%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A8%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%92%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A65%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A7%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%997%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%974
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%993%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9576
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A941%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9C%CE%A3
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183 Έγκριση γνωμοδότησης με την υπ’ αριθμ. 16781/17.09.2019 
αίτηση εξώδικου συμβιβασμού 19/11/2019 Ω2ΗΖΩΞΒ-Λ3Σ 

184 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 117/2015 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 19/11/2019 ΩΚ43ΩΞΒ-Α56 

185 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 118/2015 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 19/11/2019 ΨΗΟ2ΩΞΒ-Ν0Α 

186 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 19/11/2019 6ΝΣ8ΩΞΒ-ΩΛΒ 

187 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία Ν. 
Ορεστιάδας στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων των 
Χριστουγέννων 2019 

26/11/2019 Ψ3Σ6ΩΞΒ-Γ49 

188 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 26/11/2019 6ΔΣ2ΩΞΒ-ΛΥΧ 

189 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 26/11/2019 6Α1ΑΩΞΒ-Ε21 

190 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας 
χειμερινής περιόδου 2019-2020” 

26/11/2019 Ω5ΣΨΩΞΒ-Ε95 

191 Έγκριση διόρθωσης οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού του 
έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 26/11/2019 Ψ6ΚΦΩΞΒ-2Ψ8 

192 
Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

26/11/2019 ΨΜ66ΩΞΒ-Υ9Θ 

193 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 26/11/2019 Ψ1ΠΩΩΞΒ-ΚΩΟ 

194 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 03/12/2019 Ψ6ΧΦΩΞΒ-65Ω 

195 Έγκριση ενίσχυσης Κ.Α.Ε. παγίας προκαταβολής για το οικονομικό 
έτος 2019 03/12/2019 6Μ9ΣΩΞΒ-Χ6Κ 

196 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 03/12/2019 ΨΑ8ΔΩΞΒ-ΣΥΠ 

197 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για τις ανάγκες 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας” 

03/12/2019 ΨΤΩΖΩΞΒ-Χ9Α 

198 
Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας 
(αποπεράτωση)” 

03/12/2019 ΨΡΝΙΩΞΒ-7ΕΨ 

199 Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή 4ου 
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 03/12/2019 ΨΦ8ΟΩΞΒ-

ΦΥΜ 

200 
Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης 
Ορεστιάδας” 

03/12/2019 6ΕΦΝΩΞΒ-ΚΥΜ 

201 
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Οργάνωση λειτουργίας συστήματος σήμανσης 
μονοπατιών Δήμου Ορεστιάδας” 

03/12/2019 6ΛΙΞΩΞΒ-7ΑΘ 

202 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 17.12.2019 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο 

03/12/2019 Ψ0ΔΣΩΞΒ-7Θ2 

203 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 03/12/2019 9ΙΦΨΩΞΒ-ΘΗ5 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%97%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B3%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A43%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9156
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9F2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D0%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A38%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9B%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A36%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9349
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A32%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A5%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%911%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9521
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A3%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9595
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9A%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A88
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C66%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A59%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A9%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A7%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-65%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C9%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A76%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%918%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A9%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A79%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%95%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A68%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A5%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A68%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A5%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A6%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A5%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%99%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%91%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%982
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A6%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%975
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204 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου 
χώρου στην κεντρική πλατεία Ν. Ορεστιάδας στα πλαίσια 
εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων 2019 

10/12/2019 Ψ827ΩΞΒ-ΦΥ2 

205 
Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

10/12/2019 ΩΚΞΒΩΞΒ-Υ5Χ 

206 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 10/12/2019 91ΒΥΩΞΒ-ΕΔΙ 
207 Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 10/12/2019 Ω2ΞΘΩΞΒ-ΚΩΙ 

208 
Έγκριση παραίτησης από το αρ. Φ63-21706-111 (699-598-1523-
050/2012) αγροτεμάχιο έκτασης 2,5 στρ. της Κοινότητας 
Αμπελακίων 

10/12/2019 ΩΡ38ΩΞΒ-0ΩΔ 

209 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

10/12/2019 6ΚΟΟΩΞΒ-ΧΒΟ 

210 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας” 10/12/2019 ΩΚΠ4ΩΞΒ-ΠΟΡ 

211 

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση 
βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο Τοπικό 
Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας (προς Τ.Δ. Στέρνας 
του Δήμου Βύσσας)” 

10/12/2019 Ψ664ΩΞΒ-Τ0Κ 

212 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 10/12/2019 94ΚΚΩΞΒ-ΙΜΝ 

213 
Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιά-τικων 
εκδηλώσεων έτους 2019 σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
Ορεστιάδας και εξειδίκευση της πίστωσης 

18/12/2019 ΩΓΙ0ΩΞΒ-ΡΙΕ 

214 
Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας των εγκαινίων – 
αποκαλυπτηρίων του Μνημείου που αφορά στη Γενοκτονία των 
Ποντίων και εξειδίκευση της πίστωσης 

18/12/2019 9ΞΗΖΩΞΒ-Ν29 

216 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 18/12/2019 Ω2ΠΚΩΞΒ-ΑΙΑ 

217 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 18/12/2019 Ψ1ΙΘΩΞΒ-ΜΡΑ 

218 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2020, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

18/12/2019 9ΟΟ4ΩΞΒ-Θ0Γ 

218 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 18/12/2019 6ΔΘΕΩΞΒ-0Χ6 

219 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2020 

18/12/2019 ΨΓΓΦΩΞΒ-Γ7Ζ 

220 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας σχετικά με τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2020 

18/12/2019 Ω27ΝΩΞΒ-91Ω 

221 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών 18/12/2019 ΩΟΡ7ΩΞΒ-ΨΨΑ 

222 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών 18/12/2019 6ΠΖΚΩΞΒ-ΗΘΨ 

223 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας 
χειμερινής περιόδου 2019-2020” 

18/12/2019 ΩΔ87ΩΞΒ-3ΜΙ 

224 Έγκριση 3ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή 4ου 
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 18/12/2019 Ω976ΩΞΒ-ΦΡΕ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8827%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A52
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A55%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%92%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%94%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A9%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A138%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A9%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%9F%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%92%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A04%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9F%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8664%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A40%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%9A%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%990%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%99%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%97%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D29
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A0%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%99%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A1%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9F4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%980%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A76
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%93%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%937%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A927%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-91%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A17%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A8%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%96%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%98%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9487%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9976%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A1%CE%95
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225 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 18/12/2019 6ΞΚΧΩΞΒ-ΨΑ0 

226 

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου 
Ορεστιάδας έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 
του Ν.4555/2018 

27/12/2019 6Η7ΧΩΞΒ-1ΨΚ 

227 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 279/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 27/12/2019 ΩΨ05ΩΞΒ-5ΘΠ 

228 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 280/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 27/12/2019 ΩΔΡΓΩΞΒ-ΛΗΣ 

229 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 281/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης έτους 2020 27/12/2019 ΩΠΑΧΩΞΒ-ΥΝΠ 

230 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. Κ-164/04.12.2019 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

27/12/2019 ΩΥ0ΥΩΞΒ-ΟΛΟ 

231 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση αγωγής κατά του 
Γιαντσίδη Αθανασίου προς διεκδίκηση υφιστάμενης βλάβης του 
Δήμου Ορεστιάδας. 

27/12/2019 ΩΒΠΔΩΞΒ-Ε6Ω 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9A%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%977%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A8%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A805%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%98%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%97%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9D%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A50%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9B%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A0%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%956%CE%A9

