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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
    Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
σήμερα και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που 
θα γίνει στις 08.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00, η οποία λόγω των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού 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 προστατευτικών 
ολόσωμων στολών λόγω πανδημίας κορωνοϊού covid-19 για τις ανάγκες του 
Δημοτικού Σφαγείου”  

2.  Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 των εσόδων και εξόδων του Δήμου 
Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

3.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των 
όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
σύγχρονου οπτικοακουστικού και συνεδριακού εξοπλισμού για το Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο Ορεστιάδας SYNERGIA/D1.5.2 (SYNERGIA Interreg Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020)” 

5.  Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 
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” 

6.  Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες 
συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας για 
τρία (3) έτη” 

7.  Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για 
έργα του Δήμου Ορεστιάδας”  



8.  Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας του επαναληπτικού 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” 

9.  Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη για τη βελτίωση 
βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας - Χειμωνίου, 
στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου” 

10.  Έγκριση παράτασης εργασιών  του έργου: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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