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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.69/140/οικ.1031/20.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία λόγω των μέτρων 

στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 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.  
Έλεγχος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

2.  
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & 

Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 

3.  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας απασχόλησης έως οχτώ (8) μηνών με 

ημερομηνία λήξης την 05.07.2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που 

αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, λήψης προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.2190/94 & του 

άρθρου 74 (παρ.2) του Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α/6.11.2020), όπως αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 175 (παρ.2) του Ν.4764/20 (ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020) από την 

ημερομηνία  έναρξης της ισχύος της, δηλαδή από 6.11.2020 και  όπως ισχύουν 

4.  Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 

5.  Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη 

6.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο κατά 

το σκέλος 2.1 της απόφασης σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 100/2021 απόφασης της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξη νέου 

προσωρινού αναδόχου για την ομάδα 2 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” 

7.  

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού 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)” 



8.  
Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας” από το Πράσινο Ταμείο 

9.  

Έγκριση τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 

διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό 

Κέντρο  Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 

10.  

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις 

γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας”  

11.  

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης 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)”  

12.  

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου 

Ορεστιάδας” 

13.  

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

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

διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” 

14.  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: “Υποστήριξη του 

Δήμου Ορεστιάδας για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με 

τίτλο: «Βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας - 

Χειμωνίου, στην τ.κ. Ν. Βύσσας και στην τ.κ. Πενταλόφου” 

15.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 

16.  
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Βύσσας” 

17.  

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 39/679/52/2018 απόφαση του 

Πρωτοδικείου Ορεστιάδας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 7/620/47/2020 διορθωτική 

απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


