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ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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 03.11.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:
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Θέματα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω σοβαρού
προβλήματος υγείας
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Νέο Κανονισμό
Καθαριότητας όσον αφορά το άρθρο 22
Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το εταιρικό σχήμα της
πρότασης: “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων
Βορείου Έβρου” και υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας / Προγραμματικής
Συμφωνίας, με σκοπό την κοινή υποβολή της στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 20142021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)
Έγκριση υποβολής της κοινής πρότασης με τίτλο: “Επιδεικτικά έργα
ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” στο Πρόγραμμα
ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου) / “GR-Energy”
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των
όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού
Φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας”
Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διενέργεια και
αξιολόγηση του διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών
συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας”
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της μελέτης:
“Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου Ορεστιάδας” και
συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού
Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Στατική μελέτη του εκθεσιακού
χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
GreeTHiS”
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Έγκριση τεχνικών εκθέσεων – αιτιολογήσεων προσφορών στα πλαίσια του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 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)”
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: “Έργα υποδομής στις Δ.Ε.
Κυπρίνου και Τριγώνου”
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 4ου
Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας”
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
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