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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
    Σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-
3-2020), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει 
στις 30.3.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων 
μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς 
1.  Απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης, της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών προστασίας 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού” 

2.  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» 

3.  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” 

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

5.  Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή βόθρου στην 
Τ.Κ. Δικαίων” 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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