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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 13.10.2020, ημέρα Τρίτη 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.  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 

2.  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

3.  Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου 

κορωνοϊού Covid- 19 

4.  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” 

5.  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” 

6.  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” 

7.  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 

8.  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 



9.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 

κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας 

(Αποπεράτωση)” 

10.  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 

11.  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 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


