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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

    Προσκαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε Τακτική 

Συνεδρίαση, σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα, στις 16.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 

Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα: 

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς 

1.  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 

2.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 

3.  Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2020 και εξειδίκευση 

πιστώσεων 

4.  Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνα πρακτικής σκοποβολής «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP» 

στις 28.06.2020 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Σκοπευτικό Όμιλο Ορεστιάδας 

και εξειδίκευση της πίστωσης 

5.  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” 

6.  Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου 

και χωρητικότητας 16m3” 

7.  Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της μελέτης: 

“Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” και συγκρότηση Επιτροπής 

διαγωνισμού  

8.  Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής για τον 

διαγωνισμό του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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