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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 συνεδρίαση που θα γίνει στις 

22.04.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί με 

τηλεδιάσκεψη, 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.  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»” 

3.  Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων” 

4.  Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση πάρκου Β. 

Κυριακίδη” 

5.  Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση Ιστών 

Φωτισμού 2017” 

6.  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 

7.  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” 

8.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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