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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 09.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 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 για αποδοχή ποσού και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
2.  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 
3.  Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
4.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2020 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον 

ισολογισμό του οικονομικού έτους 2019 
5.  Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου στο Σπήλαιο της Δ.Ε. Τριγώνου 
6.  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 

7.  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)  

8.  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)  



9.  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” 

10.  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” 

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

12.  Αναίρεση του αποτελέσματος της κλήρωσης του έργου: “Συντήρηση 
νεκροταφείων στη ΔΕ Ορεστιάδας”  

13.  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) 

14.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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