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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.69/137/οικ.22414/07.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 
συνεδρίαση που θα γίνει στις 15.12.2020 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.  Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 

Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2021 
2.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας σχετικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2021 

3.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που αφορά τον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 

4.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 188/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που αφορά το 
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης έτους 2021 

5.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 189/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που αφορά το 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 

6.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 
7.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: “Συντήρηση Παιδικών 

Χαρών του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2020” 
8.  Έγκριση 1ης παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια: «Πουλερικά, Είδη 

Κρεοπωλείου και Είδη οπωροπωλείου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 – ΚΣ Π.Ε. 
Έβρου/Ορεστιάδας»  

9.  Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διενέργεια και 
αξιολόγηση διαγωνισμών 

10.  Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την αξιολόγηση 
ενστάσεων διαγωνισμών  



11.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 311/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
τίτλο: «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 Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας” και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού» 

12.  Επανέγκριση 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 Οινόης-Σάκκου Ορεστιάδας” και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού 

13.  Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών 
σε σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” και συγκρότηση 
επιτροπής διαγωνισμού 

14.  Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” 

15.  Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση μνημείου της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού” 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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