
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2020 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1 Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 14/01/2020 ΩΘ5ΓΩΞΒ-ΙΔΥ 

2 
Έλεγχος για τον μήνα Δεκέμβριο 2019 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

14/01/2020 6ΑΓΩΩΞΒ-ΦΒΑ 

3 
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2020 
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

14/01/2020 6ΧΜΧΩΞΒ-ΦΝΘ 

4 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 14/01/2020 6Μ5ΡΩΞΒ-176 

5 Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Ορεστιάδας 2020, 2021 & 
2022 14/01/2020 ΨΧΧΧΩΞΒ-ΥΑΦ 

6 
Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου 
Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2019-2020” 

14/01/2020 ΩΑΣΕΩΞΒ-7ΤΙ 

7 
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 της 
Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού 
Άρδα 

28/01/2020 Ω24ΩΩΞΒ-ΧΩ8 

8 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 28/01/2020 94ΗΖΩΞΒ-ΗΝΖ 

9 Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας 28/01/2020 99ΟΗΩΞΒ-ΕΟ4 

10 Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” 
από τον Δήμο Ορεστιάδας 28/01/2020 ΩΣΡΛΩΞΒ-Ρ6Κ 

11 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
υδατοσφαίρισης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό 
Κολυμβητικό Όμιλο «Ποσειδώνας Ορεστιάδας» από 08-09.02.2020 
και εξειδίκευση της πίστωσης 

28/01/2020 Ω86ΑΩΞΒ-ΞΙΣ 

12 
Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας του εθίμου του 
Τρύφωνα στην Κοινότητα Δικαίων  στις 31.01 και 01.02.2020 και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

28/01/2020 6ΙΟΟΩΞΒ-Δ7Θ 

13 
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ 
εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης” 

28/01/2020 6ΘΠΖΩΞΒ-Λ03 

14 
Έγκριση 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 

28/01/2020 ΨΒ71ΩΞΒ-ΓΙΟ 

15 
Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής για τον 
διαγωνισμό του έργου: “Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με 
ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 

28/01/2020 6Ε6ΖΩΞΒ-ΖΚΨ 

16 

Εξέταση αιτήματος καθορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης 
του Δήμου από την ιδιοκτησία με ΚΑ 060101 (νέο σχέδιο) και ΚΑ 
060103 (παλαιό σχέδιο) στο Ο.Τ. 363 του εγκεκριμένου ΡΣ 
Ορεστιάδας, λόγω προσκύρωσης, με την διαδικασία του εξώδικου 
συμβιβασμού 

28/01/2020 6ΗΝΨΩΞΒ-4ΚΕ 

17 Έγκριση γνωμοδότησης που αφορά των ενστάσεων κατά 
αποφάσεων του Ι.Κ.Α. 28/01/2020 6ΣΖΦΩΞΒ-96Π 

18 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 28/01/2020 6ΑΡΜΩΞΒ-Η1Ρ 

19 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 04/02/2020 6ΑΦΘΩΞΒ-ΓΤΦ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%985%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%94%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%92%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9C%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9D%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C5%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-176
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A7%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A4%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A924%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A98
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%97%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9D%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9F%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9F4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A1%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A16%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A986%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%99%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9F%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%947%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A0%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B03
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9271%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%99%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%956%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9A%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9D%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9A%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%96%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-96%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%971%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A6%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A4%CE%A6


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

20 
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

04/02/2020 Ω9ΖΚΩΞΒ-2Η7 

21 

Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευσης της πίστωσης για τη 
συνδιοργάνωση από το Δήμο Ορεστιάδας και το Εργαστήρι 
Πολιτισμού Ν. Ορεστιάδας «ΤΟ ΓΕΝΝΗΜΑ» τριήμερων 
εκδηλώσεων με θέμα: “Τοπική Γαστρονομία και Έθιμα της 
Αποκριάς” από 14-16.02.2020 

04/02/2020 6ΒΓ2ΩΞΒ-ΥΛΒ 

22 Αποδοχή δωρεάς επίπλων και οργάνων γυμναστικής 04/02/2020 ΨΘΖ3ΩΞΒ-ΟΚ7 

23 Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του 
έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 04/02/2020 6677ΩΞΒ-ΙΔΩ 

24 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας 
(αποπεράτωση)” 

04/02/2020 9ΑΟ9ΩΞΒ-ΑΝ9 

25 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 04/02/2020 Ω308ΩΞΒ-ΚΟΛ 

26 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση 
του Μέτρου  Συνοδευτικών Υποστηρικτικών υπηρεσιών, Δράση: 
Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, (παροχή δωρεάν 
υποστηρικτικών μαθημάτων νεοελληνικής και αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας),  για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ΡΟΜΑ και 
ευπαθών ομάδων, μέλη ωφελουμένων οικογενειών του ΤΕΒΑ, στο 
πλαίσιο 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 

10/02/2020 6ΕΒ2ΩΞΒ-Κ9Ξ 

27 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

10/02/2020 ΩΗ70ΩΞΒ-ΘΑΠ 

28 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου 
Ορεστιάδας” 

10/02/2020 9274ΩΞΒ-ΧΤ3 

29 
Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό 
του έργου: “Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. 
Ορεστιάδας” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

10/02/2020 ΨΧΧ7ΩΞΒ-931 

30 Έγκριση 3ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή 4ου 
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 10/02/2020 6Τ63ΩΞΒ-ΗΒΩ 

31 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 10/02/2020 68ΓΗΩΞΒ-Μ1Α 

32 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2019 19/02/2020 ΩΣΚ1ΩΞΒ-4Χ8 

33 
Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης της 
εκδήλωσης «ΘΕΟΔΩΡΕΙΑ 2020» από το Δήμο Ορεστιάδας (03-
07.03.2020) 

19/02/2020 6ΝΓΤΩΞΒ-86Τ 

34 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμες 
δημότισσες 19/02/2020 9Ι4ΣΩΞΒ-ΓΥ3 

35 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: 
“Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου 
Ορεστιάδας” 

19/02/2020 ΨΚ64ΩΞΒ-01Ω 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%96%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%977
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%932%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9B%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%963%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6677%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%94%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%9F9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9D9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9308%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9F%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%922%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A9%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9770%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%91%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/9274%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A43
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A77%CE%A9%CE%9E%CE%92-931
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A463%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%92%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%93%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C1%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%9A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A78
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-86%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%994%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A53
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A64%CE%A9%CE%9E%CE%92-01%CE%A9


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

36 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Ορεστιάδας, 
Βασιλείου Μαυρίδη του Ιορδάνη, ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 28.02.2020 ή 
σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο (Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: 
Δ2018/256 και ΑΒΩ: 512/2019) 

19/02/2020 ΩΡ1ΕΩΞΒ-056 

37 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Ορεστιάδας, 
Βασιλείου Μαυρίδη του Ιορδάνη, ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 28.02.2020 ή 
σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο (Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: 
Δ2018/207 και ΑΒΩ: 513/2019) 

19/02/2020 Ψ2ΕΩΩΞΒ-Π4Υ 

38 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την σύνταξη και κοινοποίηση 
εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης και την κατάθεση ενστάσεως 
στην αρμόδια διοικητική αρχή κατά της υπ’ αριθμ. 2/2020 Έκθεσης 
αυτοψίας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης 

19/02/2020 9ΠΡΚΩΞΒ-6ΗΧ 

39 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 623/2019 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 19/02/2020 ΨΒΓΞΩΞΒ-24Ι 

40 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 19/02/2020 ΨΧΦΕΩΞΒ-255 

41 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω 
σοβαρού προβλήματος υγείας 25/02/2020 ΩΦΔΣΩΞΒ-ΣΣΙ 

42 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 25/02/2020 9ΡΤΙΩΞΒ-ΥΝΓ 

43 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και 
εξειδίκευσης της πίστωσης για το έθιμο α) του Μπέη Μεγάλης 
Δοξιπάρας με το Σύλλογο Γυναικών Μεγ. Δοξιπάρας στις 
01.03.2020 και β) του Μπέη Κομάρων με το Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κομάρων στις 02.03.2020 

25/02/2020 6ΥΑ6ΩΞΒ-ΒΡΞ 

44 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρωτών  «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» του εθίμου του 
Βασιλιά στην Τοπική Κοινότητα Πετρωτών στις 01.03.2020 και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

25/02/2020 9ΒΧΗΩΞΒ-ΘΑ8 

45 

Έγκριση συνδιοργάνωσης των αγώνων στίβου «ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΑ 2020» 
στις 22.03.2020 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό 
Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ» και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

25/02/2020 Ψ3ΤΡΩΞΒ-ΛΨΕ 

46 
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 

25/02/2020 Ω0ΡΡΩΞΒ-ΖΥ1 

47 
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, 
Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας” 

25/02/2020 ΩΖΖΦΩΞΒ-77Σ 

48 

Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών 
συμμετοχής για τον διαγωνισμό του έργου: “Οδική σύνδεση 
οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου 

25/02/2020 9ΗΞΕΩΞΒ-Ι5Ο 

49 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 25/02/2020 6ΝΟ4ΩΞΒ-ΓΞΣ 

50 

Έγκριση πρόληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος 
Ορεστιάδας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας 
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως ισχύει 

10/03/2020 6ΝΙΦΩΞΒ-ΥΑΗ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A11%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-056
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%95%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A04%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A1%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%97%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%93%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-24%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A6%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-255
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A3%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9D%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%916%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A1%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A7%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%918
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A8%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A51
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%96%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-77%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%995%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9F4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9E%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%99%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%97
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51 
Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2020 των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

10/03/2020 Ω0ΞΚΩΞΒ-Δ29 

52 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 10/03/2020 9ΞΓ1ΩΞΒ-ΡΑΘ 
53 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4941/02.03.2020 απόφασης του Δημάρχου 10/03/2020 Ω3Ω4ΩΞΒ-Κ6Ω 

54 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμου  
δημότη 10/03/2020 ΩΕΟ2ΩΞΒ-22Π 

55 

Έγκριση πρόσληψης εννέα (9) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας), ενός 
(1) ΔΕ οδηγού (πυροπροστασίας) και ενός (1) ΔΕ χειριστή 
μηχανημάτων έργων (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, 
τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

10/03/2020 ΩΔΡΜΩΞΒ-Α3Β 

56 
Έγκριση διοργάνωσης του 1ου Ορεινού Δρόμου Πενταλόφου – 
Pentalofos Trail Run στις 03.05.2020, έγκριση της δαπάνης και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

10/03/2020 ΩΑΩΥΩΞΒ-81Π 

57 
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικό 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Χανδρά λόγω θανάτου 
της μισθώτριας 

10/03/2020 ΩΜ6ΑΩΞΒ-ΔΦ0 

58 Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 10/03/2020 994ΗΩΞΒ-ΘΔΒ 

59 
Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών 
συμμετοχής για τον διαγωνισμό με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 
(Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας” 

10/03/2020 6ΗΣΟΩΞΒ-4ΥΚ 

60 Κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό του έργου: 
“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 10/03/2020 6ΓΧ8ΩΞΒ-ΡΔΩ 

61 Κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής για τον διαγωνισμό του έργου: 
“Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 10/03/2020 ΩΣ4ΛΩΞΒ-85Π 

62 Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: “Συντήρηση 
Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 10/03/2020 646ΓΩΞΒ-Ι4Υ 

63 Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στο Λιούμπιμετς της 
Βουλγαρίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “SYNERGIA” 10/03/2020 Ω2ΝΖΩΞΒ-ΤΦΒ 

64 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 10/03/2020 ΩΣΔΦΩΞΒ-ΗΕΓ 

65 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 17/03/2020 9ΒΜΜΩΞΒ-ΨΓΠ 

66 Έγκριση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 4941/02.03.2020 απόφασης του Δημάρχου 17/03/2020 Ω7ΤΛΩΞΒ-ΛΕ2 

67 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη 
ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου 
Ορεστιάδας” 

17/03/2020 6ΧΗΝΩΞΒ-ΩΡΨ 

68 Έγκριση 1ου ΑΠΕ  με χρήση επί έλαττον του έργου: “Κατασκευή 
κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας” 17/03/2020 9ΟΟ4ΩΞΒ-74Β 

69 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Μιχαήλ, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 27.03.2020 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο 

17/03/2020 699ΘΩΞΒ-37Τ 

70 Αποδοχή δωρεάς 500 κιλών υποχλωριώδους νατρίου 30/03/2020 9Ψ7ΝΩΞΒ-ΗΨΞ 

71 
Απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης, της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ειδών προστασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού” 

30/03/2020 ΩΥΩΚΩΞΒ-Λ34 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9E%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9429
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%931%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%91%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A6%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9F2%CE%A9%CE%9E%CE%92-22%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%913%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-81%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C6%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A60
https://diavgeia.gov.gr/doc/994%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%94%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A5%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A78%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%94%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A34%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-85%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/646%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%994%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9D%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A6%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%94%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%95%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9C%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%93%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A4%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%952
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A1%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9F4%CE%A9%CE%9E%CE%92-74%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/699%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-37%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A87%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A8%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A9%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B34
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72 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για παροχή γευμάτων και 
τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της 
Π.Ν.Π. 68/Α΄/20-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

30/03/2020 ΩΝΕΔΩΞΒ-Ζ0Ζ 

73 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6261/26.03.2020 απόφασης του Δημάρχου 
με θέμα: “Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της προμήθειας μερίδων 
φαγητού απόρων και οικονομικά αδυνάτων, που δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους και προέκυψαν από τις 
πρόσφατες καταγραφές αναγκών, ενόψει των κατεπειγόντων 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” 

30/03/2020 6ΧΟΕΩΞΒ-ΚΤ9 

74 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” 

30/03/2020 Ω5ΠΣΩΞΒ-Υ3Γ 

75 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 
βόθρου στην Τ.Κ. Δικαίων” 30/03/2020 ΨΥ3ΚΩΞΒ-ΖΦ9 

76 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων  ειδικοτήτων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, 
του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών  σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει 

07/04/2020 Ψ61ΠΩΞΒ-ΩΧΛ 

77 

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας «απολύμανση 
εσωτερικών χώρων του Δήμου λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού» 

07/04/2020 ΩΘΤΣΩΞΒ-Θ1Ρ 

78 
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση 
κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»” 

07/04/2020 ΨΚΩ6ΩΞΒ-Ι67 

79 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που 
αφορά την αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
2020 

07/04/2020 6Τ6ΤΩΞΒ-ΧΗΜ 

80 
Απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης, της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ειδών προστασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού” 

22/04/2020 ΨΠΟ1ΩΞΒ-ΔΔΖ 

81 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη 
υλοποίησης της πράξης: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Ορεστιάδας»” 

22/04/2020 Ω25ΠΩΞΒ-ΠΑΝ 

82 Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 22/04/2020 Ω7Ε4ΩΞΒ-3ΜΜ 

83 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Διαμόρφωση πάρκου Β. Κυριακίδη” 22/04/2020 Ω618ΩΞΒ-ΩΨΔ 

84 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού 2017” 22/04/2020 92ΠΘΩΞΒ-Ξ6Υ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%960%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9F%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A49
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A0%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A53%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A53%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A69
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A861%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A7%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A4%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%981%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9967
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A46%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%97%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9F1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%94%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A925%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%91%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%954%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9C%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9618%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A8%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E6%CE%A5
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85 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου 
Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας 
διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 
ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
Ορεστιάδας)” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

22/04/2020 Ω8Ψ2ΩΞΒ-ΚΥΓ 

86 

Έγκριση τροποποίησης της ημερομηνίας υποβολής της παράτασης 
ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής για τον 
διαγωνισμό με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου 
Ορεστιάδας” 

22/04/2020 6ΛΙ9ΩΞΒ-17Ο 

87 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 22/04/2020 9ΑΦ1ΩΞΒ-Χ3Ψ 

88 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 85/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 28/04/2020 ΨΛΩΙΩΞΒ-ΟΧ1 

89 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου 
Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας 
διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 
ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
Ορεστιάδας)” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

28/04/2020 ΨΨΡ9ΩΞΒ-Θ9Θ 

90 
Έγκριση 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ αξιολόγησης 
του διαγωνισμού του έργου: “Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με 
ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας”, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 

28/04/2020 ΨΓΑΕΩΞΒ-0ΞΞ 

91 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 28/04/2020 ΩΣΕ0ΩΞΒ-ΩΡ6 

92 

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” 

28/04/2020 ΩΛ6ΨΩΞΒ-ΓΡ2 

93 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Έργα υποδομής στις 
Δ.Ε. Κυπρίνου και Τριγώνου” 28/04/2020 ΨΨ6ΜΩΞΒ-4Χ2 

94 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού με χρήση επί έλλατον του 
έργου: «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου 
και 1ου Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας» 

28/04/2020 6ΠΘ2ΩΞΒ-ΦΣΚ 

95 Έγκριση χρήσης των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών 04/05/2020 6ΓΖΝΩΞΒ-99Χ 

96 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 04/05/2020 Ω5Ω5ΩΞΒ-ΔΚΟ 

97 
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προληπτικά μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 
εναπόθεσης εύφλεκτων υλικών, αντιπυρικής περιόδου 2020” 

04/05/2020 Ω025ΩΞΒ-44Υ 

98 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των 
αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” 

04/05/2020 Ψ9Ψ5ΩΞΒ-Φ6Κ 

99 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Τεχνικός 
Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 
γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»” 

04/05/2020 ΩΥΗΜΩΞΒ-ΕΕΒ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%A82%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A5%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%999%CE%A9%CE%9E%CE%92-17%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%A61%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A73%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A9%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A71
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A19%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%989%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9E%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%950%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A16
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B6%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A12
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A86%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A72
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%982%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A3%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%96%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-99%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9A%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9025%CE%A9%CE%9E%CE%92-44%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A85%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A66%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%95%CE%92
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100 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή βόθρου στην Τ.Κ. Δικαίων” 04/05/2020 ΨΡ80ΩΞΒ-ΓΑΒ 

101 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων  ειδικοτήτων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, 
του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19  διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών  σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει 

12/05/2020 6ΤΔ0ΩΞΒ-ΜΤΔ 

102 
Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

12/05/2020 ΨΔΜΞΩΞΒ-Η0Ζ 

103 
Έλεγχος για τον μήνα Απρίλιο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

12/05/2020 ΨΥΜΧΩΞΒ-ΙΙ2 

104 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2020 12/05/2020 6767ΩΞΒ-83Ο 

105 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 12/05/2020 91Ω6ΩΞΒ-ΞΜΙ 

106 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη 
υλοποίησης της πράξης: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Ορεστιάδας»” 

12/05/2020 6ΗΙ7ΩΞΒ-60Κ 

107 

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου 
Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας 
διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 
ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
Ορεστιάδας)” 

12/05/2020 ΨΧΒΓΩΞΒ-Α3Θ 

108 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 12/05/2020 6ΒΥΑΩΞΒ-Χ2Κ 

109 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 11/61/7/2020 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 12/05/2020 65ΞΟΩΞΒ-ΓΛΑ 

110 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2020 

02/06/2020 Ψ9ΤΡΩΞΒ-Ν10 

111 
Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

02/06/2020 ΩΖ6ΩΩΞΒ-ΣΙ8 

112 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 02/06/2020 6ΖΑ9ΩΞΒ-ΖΛΛ 

113 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 02/06/2020 6Ξ8ΓΩΞΒ-Λ2Ν 

114 
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Νεοχωρίου λόγω 
θανάτου του μισθωτών 

02/06/2020 ΨΒ11ΩΞΒ-ΚΜ2 

115 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορων δημοτών 02/06/2020 63Υ9ΩΞΒ-5ΦΧ 

116 
Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για τον περιοδικό έλεγχο του 
ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας 
(Τακτικά έσοδα) 

02/06/2020 Ψ1ΚΠΩΞΒ-5ΨΣ 

117 
Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την συντήρηση 
ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας 
(Τακτικά έσοδα) 

02/06/2020 Ψ4Ω1ΩΞΒ-Η57 

118 
Έγκριση 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 

02/06/2020 Ψ090ΩΞΒ-ΖΨΘ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A180%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%91%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%940%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A4%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9C%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%970%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%9C%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%992
https://diavgeia.gov.gr/doc/6767%CE%A9%CE%9E%CE%92-83%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%997%CE%A9%CE%9E%CE%92-60%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%92%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%913%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A5%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A72%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9E%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9B%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D10
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%966%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%998
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%919%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9B%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E8%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B2%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9211%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9C2
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A59%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A6%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9A%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A8%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9757
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8090%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A8%CE%98
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119 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 
γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς»” 

02/06/2020 Ψ3ΝΗΩΞΒ-ΟΟΜ 

120 Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου 
και Τριγώνου” 02/06/2020 Ψ2Ξ8ΩΞΒ-8ΧΗ 

121 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Παρεμβάσεις στην Πλατεία Πτελέας” 02/06/2020 69ΟΠΩΞΒ-5ΜΛ 

122 
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, 
Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας” 

02/06/2020 6325ΩΞΒ-5ΧΣ 

123 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 02/06/2020 6ΣΦΞΩΞΒ-ΛΞ1 

124 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 09/06/2020 ΨΩΡ1ΩΞΒ-ΓΤ7 

125 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: «Ανοιχτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»” 

09/06/2020 ΩΓΣΠΩΞΒ-ΡΕ9 

126 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 23.06.2020 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο (Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: Α2019/172 και 
ΑΒΩ: 426/2019) 

09/06/2020 Ω3ΑΥΩΞΒ-ΞΦΘ 

127 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 23.06.2020 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο (Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: Α2019/446 και 
ΑΒΩ: 427/2019) 

09/06/2020 6ΒΒΑΩΞΒ-ΥΨΕ 

128 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 09/06/2020 ΩΘΙΛΩΞΒ-Δ7Η 

129 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την λήψη 
μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των επιχειρήσεων που 
διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων προς αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού Covid-19 

16/06/2020 ΩΕΛΙΩΞΒ-Η54 

130 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 16/06/2020 ΩΓΑ5ΩΞΒ-7ΝΑ 

131 Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2020 και 
εξειδίκευση πιστώσεων 16/06/2020 6Α3ΜΩΞΒ-55Κ 

132 
Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνα πρακτικής σκοποβολής 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP» στις 28.06.2020 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Σκοπευτικό Όμιλο Ορεστιάδας και εξειδίκευση της πίστωσης 

16/06/2020 ΨΖΦ0ΩΞΒ-70Ω 

133 

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” 

16/06/2020 Ψ5Α1ΩΞΒ-3ΜΒ 

134 
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

16/06/2020 Ψ9ΙΝΩΞΒ-ΔΓ3 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9D%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9F%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%9E8%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A7%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%9F%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9C%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6325%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A7%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A6%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9E1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A11%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A47
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A3%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%959
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%91%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A6%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%92%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A8%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%99%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%947%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9754
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%915%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9D%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%913%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-55%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A60%CE%A9%CE%9E%CE%92-70%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%911%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9C%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%933
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135 
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” και 
συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 

16/06/2020 Ω7ΟΦΩΞΒ-5ΝΝ 

136 
Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών 
συμμετοχής για τον διαγωνισμό του έργου: “Κατασκευή 
πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 

16/06/2020 Ω3ΓΖΩΞΒ-ΨΛΡ 

137 

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά την έγκριση 1ου πρακτικού του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Τοπικό 
Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας” 

23/06/2020 ΨΞΛΙΩΞΒ-ΨΒΣ 

138 
Έγκριση 4ου ΑΠΕ για το έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

23/06/2020 ΩΓΤΛΩΞΒ-ΟΔΛ 

139 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 23/06/2020 6ΓΠΨΩΞΒ-ΟΜ1 

140 

Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο:  “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού 
για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας” 

29/06/2020 ΨΜΔ9ΩΞΒ-ΔΓΟ 

141 
Έγκριση μελέτης του υποέργου με τίτλο: “Εγκαταστάσεις και 
Υποδομές Δικτύου Πράσινων Σημείων” της πράξης: “Δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας” 

29/06/2020 62ΓΑΩΞΒ-Γ4Β 

142 

Έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Εξοπλισμού 
Πράσινου Σημείου και Δημιουργία Γωνιών ανακύκλωσης” της 
πράξης: “Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο 
Δήμο Ορεστιάδας” 

29/06/2020 68ΙΝΩΞΒ-ΜΒΚ 

143 
Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: “Οργάνωση Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας” της πράξης: “Δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας” 

29/06/2020 ΩΞ6ΟΩΞΒ-Τ4Μ 

144 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση 
μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού” 29/06/2020 Ω8ΙΥΩΞΒ-ΑΘΦ 

145 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού 2017” 29/06/2020 6ΑΣΩΩΞΒ-Κ47 

146 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 29/06/2020 ΩΧ20ΩΞΒ-ΨΑΞ 

147 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

07/07/2020 67ΣΦΩΞΒ-ΑΧΞ 

148 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 07/07/2020 ΨΨΕΛΩΞΒ-ΩΟΙ 

149 

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 2015-2016 & 2018-2019” 

07/07/2020 6ΖΗ1ΩΞΒ-ΔΟΦ 

150 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

07/07/2020 ΨΦΛΚΩΞΒ-ΓΝ0 

151 Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη 
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων 07/07/2020 ΩΡ1ΞΩΞΒ-ΕΟΦ 

152 
Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής 
για τον διαγωνισμό του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
Ορεστιάδα 2018” 

07/07/2020 ΨΡ0ΖΩΞΒ-7Φ9 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9D%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%93%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9B%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%92%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A4%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%94%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A0%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9C1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%949%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%93%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%93%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%934%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%92%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E6%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A44%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%98%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A3%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A47
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A720%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%91%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A3%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A7%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9F%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%971%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9F%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9B%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9D0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A11%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9F%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A10%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A69
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153 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: “Κατασκευή 
κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. 
Βύσσας (αποπεράτωση)” 

07/07/2020 Ω07ΦΩΞΒ-Ε1Ψ 

154 Έγκριση 4ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: “Κατασκευή 4ου 
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 07/07/2020 9Π3ΨΩΞΒ-ΗΦΥ 

155 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 07/07/2020 Ψ9ΙΨΩΞΒ-Ε8Π 

156 
Έγκριση πρόσληψης στον Δήμο Ορεστιάδας ενός (1) δικηγόρου με 
σχέση έμμισθης εντολής από 01.01.2021 και υποβολή αιτήματος 
προς έγκριση από την επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει. 

14/07/2020 6ΨΦ0ΩΞΒ-ΠΛΩ 

157 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 14/07/2020 ΩΥΟΗΩΞΒ-ΥΟΘ 

158 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Ορεστιάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (ΚΚΠΑΑΔΟ) για την υλοποίηση 
της πράξης με τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών 
σταθμών του ΝΠΔΔ – Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας στις διατάξεις του Π.Δ. 
99/2017. 

14/07/2020 ΨΛΩΕΩΞΒ-ΤΟΑ 

159 Έγκριση επιχορήγησης «Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Φυλακίου 
(Ομόνοια)» έτους 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης. 14/07/2020 Ω86ΜΩΞΒ-ΒΣΝ 

160 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής. 14/07/2020 ΩΗ3ΑΩΞΒ-ΨΨΑ 

161 
Έγκριση παραίτησης από το αρ. 122/Α75 αγροτεμάχιο έκτασης 2,5 
στρ. στην τοποθεσία Παλιό Χωριό (Σχολικό – Ποτιστικό) της ΤΚ 
Χειμωνίου. 

14/07/2020 ΩΡΨΥΩΞΒ-9Ψ7 

162 

Διορισμός δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 
402/2020απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
των 1. Καζαλτζή Αικατερίνης του Αθανασίου, 2. Στοϊκίδου 
Ευαγγελίας του Οδυσσέα, 3. Παπαδοπούλου Χρυσούλας του 
Δημητρίου, 4. Καπουσούζη Ζαφείρας του Βασιλείου και Τσέρνα 
Μαρίας του Αθανασίου. 

14/07/2020 ΨΧΤΛΩΞΒ-Χ5Ι 

163 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 14/07/2020 ΨΚΟΙΩΞΒ-ΤΡ2 

164 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2020 21/07/2020 ΩΘΜΓΩΞΒ-ΡΦΗ 

165 Έγκριση μελέτης της: «Προμήθεια εξοπλισμού διακριτής συλλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών». 21/07/2020 ΩΦΗΠΩΞΒ-4ΧΝ 

166 Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Συμβούλου». 21/07/2020 ΩΓΚΩΩΞΒ-6ΣΦ 

167 Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσίας: «Οργάνωση Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας». 21/07/2020 ΨΞΤΤΩΞΒ-7Σ0 

168 

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 4460/25-5-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης 
14.6i.26.5.1.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων 
και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου». 

21/07/2020 ΨΣ2ΙΩΞΒ-0Χ7 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A907%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%951%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A03%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A6%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%99%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%958%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A60%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9B%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9F%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9F%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9F%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A986%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%973%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A8%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%A8%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A87
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A4%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A75%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A12
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%9C%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A6%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%97%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A7%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9A%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A3%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A30
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A32%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A77
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169 

Έγκριση της τροποποίησης του 1ου πρακτικοί ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης /αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας», σύμφωνα με 
το Ν.4412/2016 

21/07/2020 Ω7ΕΘΩΞΒ-3ΘΚ 

170 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Θρακικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ  του 21ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που θα 
πραγματοποιηθεί από 23-30.8.2020, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

21/07/2020 6ΥΡ2ΩΞΒ-Λ2Δ 

171 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας 21/07/2020 ΩΓ2ΓΩΞΒ-ΗΟΝ 

172 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Διαμόρφωση Πάρκου Κυριακίδη» 21/07/2020 6ΟΥ7ΩΞΒ-9ΣΒ 

173 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους  2019 της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 21/07/2020 6Θ6ΧΩΞΒ-ΦΓ4 

174 Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους  2019 της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 21/07/2020 6ΔΤ9ΩΞΒ-18Ψ 

175 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/07/2020 ΩΓΓ6ΩΞΒ-6ΦΔ 

176 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 28/07/2020 ΨΤ8ΙΩΞΒ-ΞΒΩ 

177 
Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την αύξηση ισχύος στο 
κτίριο της Κοινότητας Νέου Χειμωνίου και στο 4ο Νηπιαγωγείο 
Ορεστιάδας 

28/07/2020 Ω888ΩΞΒ-Φ4Α 

178 
Έγκριση  2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού με χρήση επί έλαττον του 
έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο 
Ορεστιάδας» 

28/07/2020 9Κ7ΑΩΞΒ-ΣΦ0 

179 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Παρεμβάσεις στην Πλατεία Πτελέας» 28/07/2020 6ΦΘΣΩΞΒ-Κ5Θ 

180 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
«Ανέγερση μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού» 28/07/2020 ΨΣΧΝΩΞΒ-Ζ5Ε 

181 Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας» 28/07/2020 ΨΒΖ4ΩΞΒ-ΙΓΞ 

182 
Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο Ν. Βύσσας (Αποπεράτωση)» 

28/07/2020 97Θ3ΩΞΒ-0Α5 

183 
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για 
τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας” 

28/07/2020 ΩΡΖΟΩΞΒ-ΜΦ6 

184 
Έγκριση 4ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης 
του διαγωνισμού του έργου: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με 
ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

28/07/2020 ΩΗΚ3ΩΞΒ-Ψ7Σ 

185 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 28/07/2020 ΨΨ2ΧΩΞΒ-ΥΜΝ 

186 Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»Αποδοχή 
δωρεάς από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 04/08/2020 ΨΠ9ΣΩΞΒ-72Ν 

187 Αποδοχή δωρεάς από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 04/08/2020 ΨΟΒΘΩΞΒ-Ζ9Δ 

188 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος – 
Δεκέμβριος 2019) 04/08/2020 6ΚΦΓΩΞΒ-ΓΟ1 

189 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος 
– Ιούνιος 2020) 04/08/2020 ΩΚΚ8ΩΞΒ-1ΥΚ 

190 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 04/08/2020 6ΨΒΛΩΞΒ-ΗΘΠ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%95%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%98%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A12%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B2%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%932%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9F%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A57%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A3%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%986%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%934
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A49%CE%A9%CE%9E%CE%92-18%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%936%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A6%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A48%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%92%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9888%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A64%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A7%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A60
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%98%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A5%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A7%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%965%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%964%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%93%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%983%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%915
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%96%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A66
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A87%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A82%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A09%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-72%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%969%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A6%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9F1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A5%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%98%CE%A0
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191 
Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 
4647/2019, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 
4674/2020 

04/08/2020 ΨΡ1ΙΩΞΒ-ΡΜΦ 

192 

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 
τρία (3) έτη” 

04/08/2020 9ΩΞΤΩΞΒ-Ω4Ξ 

193 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο: Δήμος Ορεστιάδας – Όψεις 
της Ιστορίας και του Πολιτισμού” 

04/08/2020 ΩΜ3ΓΩΞΒ-ΝΤΙ 

194 
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

04/08/2020 ΨΞΞ2ΩΞΒ-ΩΡΠ 

195 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 04/08/2020 Ω2Ζ7ΩΞΒ-ΨΔ5 

196 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούλιο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

11/08/2020 ΩΩ0ΙΩΞΒ-64Ε 

197 
Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 85/2020 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 2019» 

11/08/2020 ΩΚΧ0ΩΞΒ-ΩΦ3 

198 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης έργου από 
16.06.2020 έως 30.07.2020 ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ2 
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 
(αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) λόγω αναγκαιότητας λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 

11/08/2020 ΩΤΖΗΩΞΒ-ΛΧΒ 

199 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων  ειδικοτήτων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, 
του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19  διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών  σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει 

11/08/2020 ΩΕ8ΗΩΞΒ-6ΗΠ 

200 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 11/08/2020 942ΟΩΞΒ-ΡΙΤ 

201 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 18/08/2020 ΩΨΗΓΩΞΒ-81Ν 

202 Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021 18/08/2020 6Φ9ΥΩΞΒ-Μ5Δ 

203 

Καθορισμός προσόντων πρόσληψης, κατόπιν της έγκρισης 
πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 
2020 

18/08/2020 6ΑΨΡΩΞΒ-7Δ2 

204 

Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Ορεστιάδας σύμφωνα με την Αρ. 
Πρωτ: 42119/15.7.2020 (ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 στo 
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια 
ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ 

18/08/2020 6Ζ9ΖΩΞΒ-Ο14 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A11%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9C%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%9E%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A94%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C3%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A4%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9E2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A1%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%967%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%945
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A90%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-64%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A70%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A63
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A7%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%958%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%97%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/942%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-81%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A69%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C5%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%942
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%969%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F14
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205 

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το εταιρικό σχήμα 
της πρότασης “Enhancing European Communities's Resilient Safety 
Culture Effectively” και ακρωνύμιο «COMMIT» και κοινή υποβολή 
της, στην πρόσκληση H2020-SU-SEC-2020 του προγράμματος 
ΗΟRΙΖΟΝ 2020 (Η2020) 

18/08/2020 68ΔΞΩΞΒ-ΑΘ6 

206 Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Τριγώνου” 18/08/2020 6Δ8ΒΩΞΒ-07Γ 

207 Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” 18/08/2020 6ΖΥΕΩΞΒ-ΨΜ3 

208 
Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη 
κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” 

20/08/2020 6Τ5ΕΩΞΒ-Σ2Ψ 

209 Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων” 18/08/2020 619ΝΩΞΒ-ΞΧΩ 

210 
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης 
Ορεστιάδας” 

18/08/2020 ΩΨ7ΝΩΞΒ-Ψ0Δ 

211 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το «Ταμείο 
Αλληλεγγύης» του έργου με τίτλο: “Κατασκευή σωληνωτού στο 
Κ.Υ.Τ. Φυλακίου”, σύμφωνα με το με Α.Π. 29/10.06.2020 έγγραφο 
της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων με 
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
αιτήσεων ενδιαφερόμενων Δήμων για την χρηματοδότησή τους 
από το Ταμείο Αλληλεγγύης» 

25/08/2020 6ΟΩΤΩΞΒ-ΖΣ8 

212 Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή σωληνωτού στο 
Κ.Υ.Τ. Φυλακίου” 25/08/2020 67ΕΨΩΞΒ-Σ5Φ 

213 Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Ορεστιάδας” 25/08/2020 ΨΠΡΓΩΞΒ-5Χ9 

214 Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Ν. Βύσσας” 25/08/2020 Ψ13ΙΩΞΒ-Ω5Ο 

215 

Διορισμός δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
10529/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και 
των 1. Βασιλικής χήρας Ιωάννη Πάζη και 2. Ιάσονα Πάζη του 
Ιωάννη 

25/08/2020 ΩΕ79ΩΞΒ-ΜΜ2 

216 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 25/08/2020 Ω7ΓΜΩΞΒ-ΡΚΜ 

217 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και 
των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Ορεστιάδας 01/09/2020 6ΦΑΚΩΞΒ-ΘΘΙ 

218 
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
προστασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού” με την 
διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

01/09/2020 9Π2ΕΩΞΒ-ΣΤΟ 

219 
Έγκριση επιχορήγησης του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό 
Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας» για το έτος 2020 και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

01/09/2020 6ΜΔΣΩΞΒ-1ΘΗ 

220 Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Νεοχωρίου έτους 
2020 και εξειδίκευση πιστώσεων 01/09/2020 ΨΘΟ2ΩΞΒ-Π4Ο 

221 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την επέκταση οδικού 
φωτισμού (ΣΑΤΑ) 01/09/2020 9ΟΦΝΩΞΒ-Χ73 

222 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού 
πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

01/09/2020 9Ρ00ΩΞΒ-ΥΔΤ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%94%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%986
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%948%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-07%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A5%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9C3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A45%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A32%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/619%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A7%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A87%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A80%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A38
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%95%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A35%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A79
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A813%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A95%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9579%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9C2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%93%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9A%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%98%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A02%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A4%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%94%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%98%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9F2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A04%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A6%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A773
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A100%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%94%CE%A4
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223 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή εκθεμάτων στον 
εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: GreeThis” 

01/09/2020 6ΨΤΤΩΞΒ-ΤΜΒ 

224 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Τριγώνου” με 
απευθείας ανάθεση 

01/09/2020 9ΣΖΜΩΞΒ-ΗΚΠ 

225 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” με 
απευθείας ανάθεση 

01/09/2020 9ΓΡΙΩΞΒ-ΓΞΣ 

226 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Ν. Βύσσας” με 
απευθείας ανάθεση 

01/09/2020 ΩΔ90ΩΞΒ-1ΨΒ 

227 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 01/09/2020 ΩΖ5ΓΩΞΒ-ΓΗΘ 

228 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 01/09/2020 9ΞΔΟΩΞΒ-ΥΜΠ 

229 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 
σωληνωτού στη Ν. Βύσσα” 01/09/2020 ΨΘΠΡΩΞΒ-Κ7Δ 

230 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 09/09/2020 ΩΚΟ0ΩΞΒ-ΣΝΛ 

231 
Έλεγχος για τον μήνα Αύγουστο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/09/2020 66Τ3ΩΞΒ-937 

232 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 09/09/2020 9Π5ΖΩΞΒ-ΡΗΑ 

233 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2020 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που 
αφορά τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2019 09/09/2020 ΨΨΠ0ΩΞΒ-ΙΥ9 

234 Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στο Σπήλαιο της Δ.Ε. Τριγώνου 09/09/2020 66ΡΚΩΞΒ-64Ζ 

235 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων  ειδικοτήτων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, 
του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19  διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών  σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει 

09/09/2020 Ψ0ΙΕΩΞΒ-Ρ4Ρ 

236 

Έγκριση δαπάνης ανανέωσης σύμβασης πρόσληψης από 
15.09.2020 έως 15.06.2021 συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ2 Φιλολόγων 
με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020 (αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) 

09/09/2020 ΨΓΦΩΩΞΒ-ΑΗΤ 

237 

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 
15.09.2020 έως 15.06.2021 συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ 
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με σύμβαση 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 
(αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) 

09/09/2020 ΨΛΡΦΩΞΒ-59Π 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A4%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9C%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%96%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9A%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9E%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9490%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A8%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%965%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%97%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9F0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9D%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A43%CE%A9%CE%9E%CE%92-937
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A05%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%97%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A00%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A59
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A1%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-64%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A14%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A6%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%97%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-59%CE%A0
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238 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια 
εξοπλισμού για τη λειτουργία εφαρμογών πολυμέσων για τον 
εκθεσιακό χώρο "Καραθεοδωρή" στη Ν Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου GreeTHiS” 

09/09/2020 ΨΑΔΕΩΞΒ-Λ9Γ 

239 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικών κατασκευών σε 
επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες του 
Δήμου Ορεστιάδας” 

09/09/2020 6ΦΡ3ΩΞΒ-Δ1Φ 

240 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για 
τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας” 

09/09/2020 Ω9Ε4ΩΞΒ-Ο6Ξ 

241 Αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: 
“Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Ορεστιάδας” 09/09/2020 6ΖΧΕΩΞΒ-ΚΟΦ 

242 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Μιχαήλ, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 22.09.2020 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο (Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: Α2019/625 και 
ΑΒΩ: 467/2019) 

09/09/2020 94Σ8ΩΞΒ-122 

243 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 09/09/2020 ΨΙΩΔΩΞΒ-4ΙΝ 

244 
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 της 
Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού 
Άρδα 

15/09/2020 ΩΗΙΦΩΞΒ-ΝΙΦ 

245 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 15/09/2020 97Μ3ΩΞΒ-Ξ23 

246 Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του ακινήτου στην Κοινότητα  Νεοχωρίου 15/09/2020 ΩΡ7ΡΩΞΒ-Ω0Ξ 

247 

Έγκριση πρόσληψης εργατών καθαριότητας σχολικών μονάδων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31.12.2020 για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών εξαιτίας του άμεσου 
κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει 
και του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α΄/15.09.2020, β)Κύρωση της από 
22.08.2020 Π.Ν.Π., Άρθρο 2, Μέρος Γ΄, άρθρο 39, παρ.2) 

22/09/2020 ΨΘΡΩΩΞΒ-ΗΤΥ 

248 Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 22/09/2020 Ω87ΖΩΞΒ-2ΛΞ 

249 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 22/09/2020 66ΜΘΩΞΒ-61Μ 

250 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή εκθεμάτων στον 
εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: GreeTHiS” 

22/09/2020 9672ΩΞΒ-ΓΩ5 

251 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 1028/2020 απόφασης 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 
ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού 
για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας” 

22/09/2020 ΩΨΝΟΩΞΒ-0ΕΗ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%94%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B9%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A13%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%941%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%954%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F6%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A7%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9F%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%A38%CE%A9%CE%9E%CE%92-122
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%99%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%99%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%99%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%9C3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E23
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A17%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A90%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A4%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A987%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9B%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9C%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-61%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/9672%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9D%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%95%CE%97
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Έγκριση σύναψης και υπογραφής προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
(ΚΚΠΑΑΔΟ) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προσαρμογή 
των λειτουργούντων παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ – Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017” 

22/09/2020 ΨΣΦΕΩΞΒ-Ν8Π 

253 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Ορεστιάδας” με 
απευθείας ανάθεση 

22/09/2020 ΨΘ5ΨΩΞΒ-ΖΦΕ 

254 Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Κατασκευή σωληνωτών στον Πύργο Ορεστιάδας” 22/09/2020 9ΡΖΕΩΞΒ-Ζ4Θ 

255 Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. 
Στέρνας – Ριζίων” 22/09/2020 ΨΕ3ΒΩΞΒ-7Ε5 

256 
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης 
Ορεστιάδας” 

22/09/2020 67ΞΙΩΞΒ-ΠΨΠ 

257 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 22/09/2020 Ω60ΗΩΞΒ-ΛΘ9 

258 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στη Σύμπραξη 
Φορέων “European Digital Innovation Hub (EDIH): Health and 
Sustainable Living, Digital Transformation and Cybersecurity 
(LIVINGTRAC)” και κοινή υποβολή πρότασης για την επιλογή των 
«Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» 

29/09/2020 ΨΞΝΥΩΞΒ-ΩΧΔ 

259 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 29/09/2020 6ΟΒΞΩΞΒ-ΚΑ5 

260 Έγκριση επιχορήγησης του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου 
Ορέστης Ορεστιάδας έτους 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης 29/09/2020 Ψ40ΨΩΞΒ-6ΑΦ 

261 

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

29/09/2020 ΩΨΚΚΩΞΒ-Ν73 

262 

Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» 
στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: GreeThis” και 
συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 

29/09/2020 Ω6ΔΥΩΞΒ-8ΝΒ 

263 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ – 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017” και 
συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 

29/09/2020 Ψ0ΣΧΩΞΒ-ΛΝ9 

264 Αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: 
“Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Τριγώνου” 29/09/2020 ΩΘΕΓΩΞΒ-Ι6Τ 

265 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” 29/09/2020 6ΙΘΟΩΞΒ-ΥΦΓ 

266 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Ν. Βύσσας” 29/09/2020 6ΟΤΥΩΞΒ-11Ε 

267 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 29/09/2020 66ΔΝΩΞΒ-ΓΒΛ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D8%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%985%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A6%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%96%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%964%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%953%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%955
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9E%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A8%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A960%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%989
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9D%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%92%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%915
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A840%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%91%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9A%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D73
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%94%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9D%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A3%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9D9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%996%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%98%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A6%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-11%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%94%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%92%CE%9B
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268 

Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας της Ένωσης «Μαζί για το 
παιδί» και εξειδίκευση της πίστωσης, στο πλαίσιο εγκαινίων 
ολοκλήρωσης τεχνικών εργασιών και παρεμβάσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο και Νηπιαγωγείο Δικαίων 

06/10/2020 ΨΓΗ7ΩΞΒ-77Η 

269 
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή συγχρηματοδοτούμενων έργων 
ενταγμένων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

06/10/2020 676ΦΩΞΒ-6Β7 

270 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού 
συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ 
συστημάτων και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό 
συγκρότημα του Δήμου Ορεστιάδας)” 

06/10/2020 6ΔΖ5ΩΞΒ-Θ1Τ 

271 
Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου 
Ορεστιάδας” 

06/10/2020 ΨΣΦ0ΩΞΒ-Ω5Α 

272 
Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Τριγώνου” με 
απευθείας ανάθεση 

06/10/2020 9ΔΩΡΩΞΒ-ΔΥ6 

273 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας” 06/10/2020 6ΨΨΕΩΞΒ-Τ8Ο 

274 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζίων” 06/10/2020 6Α4ΨΩΞΒ-01Σ 

275 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα” 06/10/2020 9Η52ΩΞΒ-ΞΤΡ 

276 
Έλεγχος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

13/10/2020 ΩΝ9ΗΩΞΒ-ΨΑΜ 

277 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 13/10/2020 ΨΡΦΤΩΞΒ-Λ95 

278 
Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την 
εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης 
διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19 

13/10/2020 6Λ1ΔΩΞΒ-8ΧΨ 

279 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2020 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας ετών 2021-2022-
2023” 

13/10/2020 6Δ4ΡΩΞΒ-ΗΡ6 

280 

Έγκριση 1ου και 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 2015-2016 & 
2018-2019” 

13/10/2020 6ΓΞΥΩΞΒ-3ΣΗ 

281 

Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 250/2020 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά την: 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή εκθεμάτων στον 
εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: GreeTHiS” 

13/10/2020 ΨΕΡ6ΩΞΒ-ΝΒΜ 

282 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς 
Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

13/10/2020 6ΕΧΒΩΞΒ-21Ζ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%977%CE%A9%CE%9E%CE%92-77%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/676%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%927
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%965%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%981%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A60%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A95%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A56
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A48%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%914%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-01%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9752%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A4%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D9%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%91%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A6%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B1%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A7%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%944%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A16
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9E%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A3%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A16%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%92%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A7%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-21%CE%96
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283 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης 
Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

13/10/2020 6ΠΜΛΩΞΒ-Τ36 

284 
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο Ν. Βύσσας (Αποπεράτωση)” 

13/10/2020 68ΠΞΩΞΒ-ΟΤ7 

285 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο 
της 19.10.2020 ή κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο για τη 
συζήτηση της από 10.07.2020 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 

13/10/2020 ΨΞ3ΓΩΞΒ-0ΘΩ 

286 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας, 
ως πολιτικώς ενάγοντα για υποστήριξη της κατηγορίας, ενώπιον 
του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 11.11.2020 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολής αυτής 

13/10/2020 Ω7ΣΜΩΞΒ-ΥΧ7 

287 Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού 
έτους 2021 20/10/2020 99ΒΠΩΞΒ-ΦΒ3 

288 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020 20/10/2020 ΩΥ1ΚΩΞΒ-7ΛΣ 

289 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω 
σοβαρού προβλήματος υγείας 20/10/2020 Ψ7ΥΙΩΞΒ-ΑΦ3 

290 Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων του Δήμου 20/10/2020 Ψ3ΕΤΩΞΒ-Γ7Τ 

291 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και 
εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων 
Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη” 

20/10/2020 ΩΑ49ΩΞΒ-ΦΘΧ 

292 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου 
λογισμικού πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 
2020-2021” 

20/10/2020 ΩΥΚΡΩΞΒ-Δ1Ν 

293 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού 
για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας” 

20/10/2020 9ΦΟΗΩΞΒ-ΙΝΒ 

294 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού και εργασίες για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ορεστιάδας” 

20/10/2020 Ω2ΧΣΩΞΒ-Ε9Ε 

295 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για δύο (2) νέες παροχές 
ηλεκτροδότησης 20/10/2020 6Τ6ΟΩΞΒ-ΟΙ1 

296 

Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών 
δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας 
και στην Τ.Κ. Πενταλόφου” και συγκρότηση Επιτροπής 
διαγωνισμού 

20/10/2020 ΨΜ0ΕΩΞΒ-817 

297 
Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του επαναληπτικού 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
με τίτλο: “Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” 

20/10/2020 Ω6ΤΑΩΞΒ-Ψ6Ζ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9C%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A436
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A47
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E3%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A77
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%92%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%923
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A51%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9B%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A5%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A63
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%937%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9149%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%98%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9A%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%941%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%9F%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%9D%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A7%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%959%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A46%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%991
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C0%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-817
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A4%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A86%CE%96
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298 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Ορεστιάδας” 20/10/2020 6ΔΜΧΩΞΒ-ΜΓΟ 

299 
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος 
Σαμαράς»” 

20/10/2020 ΩΝΔΑΩΞΒ-Η28 

300 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 
ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την 
από 25.11.2019 αγωγή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Αγωγή 69/26.11.2019) που άσκησε κατά του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

20/10/2020 6ΨΣΜΩΞΒ-5ΔΠ 

301 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 20/10/2020 Ψ6ΔΦΩΞΒ-ΗΥ3 

302 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 27/10/2020 Ω089ΩΞΒ-1ΙΘ 

303 Έγκριση ενίσχυσης Κ.Α.Ε. παγίας προκαταβολής για το οικονομικό 
έτος 2020 27/10/2020 9ΛΤΨΩΞΒ-ΣΚΠ 

304 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 27/10/2020 6Τ04ΩΞΒ-8ΞΘ 
305 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 27/10/2020 69ΩΦΩΞΒ-6ΘΟ 

306 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω 
σοβαρού προβλήματος υγείας 27/10/2020 9ΚΕΤΩΞΒ-Ψ6Ν 

307 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου 
στην Κοινότητα  Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 27/10/2020 ΩΨΑΠΩΞΒ-0Τ6 

308 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου 
στην Κοινότητα  Σπηλαίου του Δήμου Ορεστιάδας 27/10/2020 9ΠΤΗΩΞΒ-Θ5Π 

309 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας 
χειμερινής περιόδου 2020-2021” 

27/10/2020 6Υ06ΩΞΒ-Ε6Ι 

310 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου 
Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές &  Νομικά Πρόσωπα, ετών 2021-
2022-2023” 

27/10/2020 63ΦΔΩΞΒ-ΧΗΚ 

311 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – 
Σάκκου Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

27/10/2020 ΨΖΑΤΩΞΒ-16Β 

312 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω 
σοβαρού προβλήματος υγείας 03/11/2020 ΨΧ1ΙΩΞΒ-ΞΚ6 

313 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Νέο 
Κανονισμό Καθαριότητας όσον αφορά το άρθρο 22 03/11/2020 6ΗΒ4ΩΞΒ-ΡΓ9 

314 

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το εταιρικό σχήμα 
της πρότασης: “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” και υπογραφή του Συμφώνου 
Συνεργασίας / Προγραμματικής Συμφωνίας, με σκοπό την κοινή 
υποβολή της στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) 

03/11/2020 ΩΜΘΜΩΞΒ-
Μ12 

315 

Έγκριση υποβολής της κοινής πρότασης με τίτλο: “Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου 
Έβρου” στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός 
Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) / “GR-Energy” 

03/11/2020 9Ι9ΓΩΞΒ-6Ω6 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9C%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%93%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%94%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9728
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%94%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%94%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A53
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9089%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%99%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A4%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9A%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A404%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9E%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A9%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%98%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A86%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A46
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A4%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%985%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A506%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%956%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A6%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%97%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-16%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A71%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%924%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%939
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C12
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%98%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C12
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%999%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A96
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316 

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

03/11/2020 9ΙΗ3ΩΞΒ-0Ω4 

317 

Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια 
εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο 
Ορεστιάδας” 

03/11/2020 Ω0ΓΗΩΞΒ-ΖΓ1 

318 
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου 
Ορεστιάδας” και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 

03/11/2020 ΩΘΠ1ΩΞΒ-ΔΩ1 

319 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Στατική μελέτη 
του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: GreeTHiS” 

03/11/2020 9Θ2ΞΩΞΒ-ΗΞΣ 

320 

Έγκριση τεχνικών εκθέσεων – αιτιολογήσεων προσφορών στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος 
Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
ενιαίας διαχείρισης (Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και 
ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
Ορεστιάδας)” 

03/11/2020 ΩΕΧΗΩΞΒ-5Α0 

321 Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: “Έργα υποδομής 
στις Δ.Ε. Κυπρίνου και Τριγώνου” 03/11/2020 ΨΥΥΚΩΞΒ-ΓΦΡ 

322 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 03/11/2020 ΨΘΙ0ΩΞΒ-ΨΥΡ 

323 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 03/11/2020 Ψ06ΜΩΞΒ-Ο2Ι 

324 
Έλεγχος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

10/11/2020 6ΩΒΕΩΞΒ-Ζ7Σ 

325 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 10/11/2020 6Ν5ΖΩΞΒ-3ΝΣ 

326 

Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή εκθεμάτων στον 
εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου: GreeTHiS” 

10/11/2020 Ω35ΥΩΞΒ-7ΥΕ 

327 

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς 
Ορεστιάδας” με αριθμό συστήματος 92707 

10/11/2020 680ΨΩΞΒ-ΣΥΠ 

328 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη για τη 
βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο 
Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. 
Πενταλόφου” 

10/11/2020 68Ν0ΩΞΒ-7Θ6 

329 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης της υπηρεσίας με 
τίτλο: “Εργασίες στεγανοποίησης και επισκευής στεγών και 
κουφωμάτων για τα Δημοτικά Καταστήματα της Δ.Ε. Κυπρίνου” 

17/11/2020 ΨΖΑΔΩΞΒ-5Η2 

330 Έγκριση παράτασης για το έργο με τίτλο: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” 17/11/2020 ΡΨΚ5ΩΞΒ-Ν1Π 

331 Ορισμός Υπεύθυνου για την Πράξη: “Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου” 18/11/2020 ΡΒΞΙΩΞΒ-ΝΘΨ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%973%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%93%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%931
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A01%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%982%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9E%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%A7%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A5%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A6%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%990%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A5%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A806%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F2%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%92%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%967%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D5%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9D%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A935%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/680%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9D0%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%986
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%91%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%972
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A8%CE%9A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D1%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%9E%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%98%CE%A8
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332 

Έγκριση οριστικής μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του 
υποέργου: “Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων 
Ορεστιάδας” της πράξης: Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου 

17/11/2020 ΨΩ9ΔΩΞΒ-0ΧΓ 

333 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία: “Δράσεις 
διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της πράξης: «Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου 
Έβρου»” 

18/11/2020 Ω289ΩΞΒ-ΗΩΤ 

334 

Έγκριση τεχνικών δεδομένων και σχεδίων τευχών δημοπράτησης 
του υποέργου: “Τεχνικός Σύμβουλος της πράξης: «Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου 
Έβρου»” 

17/11/2020 ΨΠ0ΞΩΞΒ-ΜΧΦ 

335 

Έγκριση ανανέωσης σύμβασης πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη 
ειδικότητας ΤΕ Λογιστών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την 
διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση 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, για το διάστημα 02.01.2021 έως και 31.12.2021 

17/11/2020 9ΖΦ4ΩΞΒ-930 

336 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων 
ειδικότητας ΥΕ  Βοηθών Εργατών Καθαριότητας & ενός (1) ΔΕ 
Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας απασχόλησης οχτώ (8) μηνών   για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος 
Ορεστιάδας, λήψης προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας του άμεσου κίνδυνου 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με 
τις διατάξεις άρθρου 212 του Ν.3584/07 & άρθρου 74 παρ. 2 του 
Ν.4745/20  όπως ισχύουν 

17/11/2020 6ΨΞΟΩΞΒ-ΖΙΖ 

337 

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας με τίτλο: “Διεξαγωγή 
εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο 
προσωπικό του Δήμου” 

17/11/2020 Ω5Τ2ΩΞΒ-ΣΑΣ 

338 

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση 
εσωτερικών χώρων του Δήμου λόγω πανδημίας του κορωνοϊού 
covid-19” 

17/11/2020 6Φ98ΩΞΒ-ΤΒΨ 

339 
Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
αντισηπτικών χεριών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού covid-19” 

17/11/2020 ΩΚΕΟΩΞΒ-Ν17 

340 

Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
μελέτης: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης 
Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” και συγκρότηση Επιτροπής 
διαγωνισμού 

17/11/2020 9ΩΒΝΩΞΒ-6ΨΙ 

341 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 24/11/2020 ΩΜΤΥΩΞΒ-ΥΙΛ 
342 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 24/11/2020 ΡΙ5ΦΩΞΒ-Ψ96 
343 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 24/11/2020 Ψ222ΩΞΒ-44Η 

344 

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 
2015-2016 & 2018-2019” 

24/11/2020 Ρ7ΛΔΩΞΒ-99Ζ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A99%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A7%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9289%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A9%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A00%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A7%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%96%CE%A64%CE%A9%CE%9E%CE%92-930
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9E%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%99%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A42%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%91%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A698%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%92%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D17
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A8%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%99%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%995%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A896
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8222%CE%A9%CE%9E%CE%92-44%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%9B%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-99%CE%96
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345 

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Σχέδιο Φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας” στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον 
Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-
2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

24/11/2020 ΡΙΥΙΩΞΒ-Η3Π 

346 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια 
ασφαλτομίγματος στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο 
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας 
κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας - Χειμωνίου, 
στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου», υποέργο: 
Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το Δήμο Ορεστιάδας 

24/11/2020 935ΒΩΞΒ-ΑΑ6 

347 Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 02/12/2020 67ΙΦΩΞΒ-ΡΘ0 

348 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 02/12/2020 9ΙΦΜΩΞΒ-Ι6Μ 

349 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 131/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς το ποσό επιχορήγησης του Γυμναστικού 
Συλλόγου «ΦΙΛΙΑ» Ορεστιάδας και του Αθλητικού Μορφωτικού 
Συλλόγου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ» για το έτος 2020 

02/12/2020 Ρ76ΩΩΞΒ-ΔΤ1 

350 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστιάδας 
χειμερινής περιόδου 2020-2021” 

02/12/2020 ΩΖΗΙΩΞΒ-ΞΕ7 

351 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού και 
εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής για τον Δήμο 
Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

02/12/2020 Ψ40ΕΩΞΒ-ΘΒ4 

352 

Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με 
τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή 
υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος 
Κλεισσούς Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

02/12/2020 6ΕΚΨΩΞΒ-ΡΩΟ 

353 

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας 
και απρόβλεπτης ανάγκης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
προστατευτικών ολόσωμων στολών λόγω πανδημίας κορωνοϊού 
covid-19 για τις ανάγκες του Δημοτικού Σφαγείου” 

08/12/2020 ΡΟΣΥΩΞΒ-ΗΤ0 

354 
Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

08/12/2020 Ψ50ΡΩΞΒ-ΨΕΜ 

355 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 08/12/2020 Ψ7ΖΧΩΞΒ-9ΛΘ 

356 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου οπτικοακουστικού και 
συνεδριακού εξοπλισμού για το Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
Ορεστιάδας SYNERGIA/D1.5.2 (SYNERGIA Interreg Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020)” 

08/12/2020 95Τ1ΩΞΒ-733 

357 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών 
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία 
εφαρμογών πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο "Καραθεοδωρή" 
στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreeTHiS” 

08/12/2020 6ΩΑΖΩΞΒ-ΝΟΚ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%99%CE%A5%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%973%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/935%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%916
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%99%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%980
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A6%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%996%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A176%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A41
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%97%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%957
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A840%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%924
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%9A%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A9%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A40
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A850%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%95%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%96%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9B%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%A41%CE%A9%CE%9E%CE%92-733
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9F%CE%9A


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

358 

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 τρία (3) έτη” 

08/12/2020 ΩΚΡΒΩΞΒ-ΒΜ5 

359 
Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνικές 
έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου Ορεστιάδας” 

08/12/2020 9Π93ΩΞΒ-Ψ59 

360 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης 
Ορεστιάδας” 

08/12/2020 ΡΤΝΣΩΞΒ-2Η0 

361 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων 
στον Κάμπο Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην 
Τ.Κ. Πενταλόφου” 

08/12/2020 Ψ91ΕΩΞΒ-ΧΤΜ 

362 
Έγκριση παράτασης εργασιών  του έργου: “Επισκευή συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

08/12/2020 ΩΑΗΗΩΞΒ-Β1Ξ 

363 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 
Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2021 15/12/2020 6ΠΒΝΩΞΒ-3ΗΞ 

364 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας σχετικά με τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2021 

15/12/2020 ΩΔΓ5ΩΞΒ-8ΓΛ 

365 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 15/12/2020 971ΒΩΞΒ-Τ27 

366 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 188/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης έτους 2021 15/12/2020 6ΜΜΚΩΞΒ-7ΒΞ 

367 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 189/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 15/12/2020 6ΨΔ0ΩΞΒ-Λ64 

368 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 15/12/2020 9ΛΟΕΩΞΒ-139 

369 Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: 
“Συντήρηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2020” 15/12/2020 6ΕΓ8ΩΞΒ-9Ψ4 

370 

Έγκριση 1ης παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια: 
«Πουλερικά, Είδη Κρεοπωλείου και Είδη οπωροπωλείου» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αποκεντρωμένες προμήθειες 
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 – ΚΣ Π.Ε. 
Έβρου/Ορεστιάδας» 

15/12/2020 6ΨΗ8ΩΞΒ-ΚΒ9 

371 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών 15/12/2020 91ΞΞΩΞΒ-714 

372 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών 15/12/2020 9ΟΧΟΩΞΒ-ΣΚΝ 

373 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με τίτλο: «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, 
τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του 
έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με 
κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του 
αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας” και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού» 

15/12/2020 6ΜΚΞΩΞΒ-Ρ86 

374 
Επανέγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με 
τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή 

15/12/2020 96Ω8ΩΞΒ-2Υ3 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A1%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%9C5
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A093%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A859
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A4%CE%9D%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%970
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A891%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A4%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%97%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%921%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%97%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%935%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%93%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/971%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A427
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9C%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%92%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%940%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B64
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%9F%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-139
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%938%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A84
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%978%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%929
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-714
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A7%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9A%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9A%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A186
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A98%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A53
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υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος 
Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού 

375 

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης, τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με 
τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (6ο 
Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού 

15/12/2020 ΩΜΜ0ΩΞΒ-ΞΧΔ 

376 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. 
Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: GreeTHiS” 

15/12/2020 6ΜΑΗΩΞΒ-ΛΣ3 

377 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση 
μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού” 15/12/2020 ΨΖ8ΘΩΞΒ-8ΒΗ 

378 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2021, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

22/12/2020 6ΟΦ3ΩΞΒ-ΑΘΩ 

379 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2020 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2021 

22/12/2020 ΡΥΧΖΩΞΒ-ΕΜΝ 

380 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 22/12/2020 9ΦΦΧΩΞΒ-9ΤΚ 

381 Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχιο έκτασης 4,000στρ. (Ξηρικό) 
στην τοποθεσία Γήπεδο της Τ.Κ. Παταγής 22/12/2020 Ρ7Ρ8ΩΞΒ-ΥΑΡ 

382 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

22/12/2020 Ψ0Χ5ΩΞΒ-Η0Ζ 

383 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των παραδοτέων της 
σύμβασης: «Παροχής υπηρεσιών διερεύνησης δυνατοτήτων 
ανάπτυξης Πράσινου Τουρισμού στις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Green tourism and 
historical heritage – a stepping stone for the development of the 
Black Sea Basin”/ GreeTHiS  (Πράσινος Τουρισμός και ιστορική 
κληρονομιά – ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Λεκάνης της 
Μαύρης θάλασσας)» 

22/12/2020 ΩΝ24ΩΞΒ-9Δ8 

384 
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” ενταγμένου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

22/12/2020 ΡΤ1ΧΩΞΒ-0ΤΦ 

385 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για 
την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

22/12/2020 Ψ9ΔΚΩΞΒ-6Ν6 

386 

Διορισμός δικηγόρου: α) για την άσκηση Αγωγής κατά των 
εταιριών «ΕΝΕRGΑ ΡΟWΕΡ TRADING Ανώνυμη Εταιρεία 
Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ΕΝΕRGΑ 
ΡΟWΕΡ TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΕΝΕRGΑ Εμπόριο 
Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον 
δ.τ. «HELLAS POWER» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του 
Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ήδη εισπραχθέντος-
κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο 

22/12/2020 91ΜΠΩΞΒ-ΛΘΡ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9C0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%91%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A33
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%968%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%92%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A63%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A5%CE%A7%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%A6%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A4%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%A18%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A75%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%970%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D24%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%948
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A41%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A4%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%94%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%9D6
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%9C%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%98%CE%A1
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χρηματικό ποσό των 12.344,57€) και για χρηματική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Ορεστιάδας και β) για τη λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, 
απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των 
ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου 
πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού 
προσώπου 

387 

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου 
Ορεστιάδας έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 
του Ν.4555/2018 

29/12/2020 ΨΣΔΛΩΞΒ-ΡΚ7 

388 

Έγκριση 3ου κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών 
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία 
εφαρμογών πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο "Καραθεοδωρή" 
στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreeTHiS” 

29/12/2020 ΩΝΙΥΩΞΒ-ΘΗΔ 

389 
Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Εργασίες Αποχιονισμού οδικού δικτύου 
Δήμου Ορεστιάδας χειμερινής περιόδου 2020-2021” 

29/12/2020 ΨΛΛΘΩΞΒ-ΨΧΙ 

390 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: 
“Επιθεώρηση και πιστοποίηση της λειτουργίας 31 παιδικών χαρών 
του Δήμου Ορεστιάδας” 

29/12/2020 ΩΗΙΒΩΞΒ-ΝΒΥ 

391 

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ορεστιάδας στην 
πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 1 
(Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020, Β’ 
Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του 
Δήμου Ορεστιάδας” 

29/12/2020 ΨΨΠΩΩΞΒ-ΝΟ6 

392 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για το έργο: 
“Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 
6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

29/12/2020 ΨΨΤ2ΩΞΒ-ΓΔΓ 

 
 
Τελευταία ενημέρωση 12/01/2021 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%94%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%97%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9B%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A7%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%99%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%92%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9F6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A42%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%94%CE%93

