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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.69/138/οικ.22959/14.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

συνεδρίαση που θα γίνει στις 22.12.2020 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 της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021, μετά την γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

2.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) του οικονομικού 

έτους 2021 

3.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 

4.  Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχιο έκτασης 4,000στρ. (Ξηρικό) στην 

τοποθεσία Γήπεδο της Τ.Κ. Παταγής 

5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 

“Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου 

και χωρητικότητας 16m3” 

6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης: 

«Παροχής υπηρεσιών διερεύνησης δυνατοτήτων ανάπτυξης Πράσινου 

Τουρισμού στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου “Green tourism and historical heritage – a stepping stone for the 

development of the Black Sea Basin”/ GreeTHiS  (Πράσινος Τουρισμός και 

ιστορική κληρονομιά – ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης 

θάλασσας)» 

7.  Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του συγχρηματοδοτούμενου έργου: “Ενεργειακή 

αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” ενταγμένου σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

8.  Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής 

διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” 



9.  Διορισμός δικηγόρου: α) για την άσκηση Αγωγής κατά των εταιριών «ΕΝΕRGΑ 

ΡΟWΕΡ TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» 

και τον δ.τ. «ΕΝΕRGΑ ΡΟWΕΡ TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην 

«ΕΝΕRGΑ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER» (πρώην «HELLAS POWER 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του 

Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ήδη εισπραχθέντος-κεφαλαίου 

(ανερχόμενους, ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 12.344,57€) 

και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Ορεστιάδας και 

β) για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, 

απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και 

οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή 

συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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