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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.69/149/οικ.5132/23.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΛΤΧ6ΜΤΛ6-ΣΔΗ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 30.03.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία λόγω των μέτρων 

στο πλαίσιο 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.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της 

ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. με θέμα: “Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με 

τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένων οργανικών – 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων – Οδός πρόσβασης», υποέργου της 

Πράξης: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Βορείου Έβρου»” 

2.  
Έγκριση εορτασμού της «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας ου Θρακικού Ελληνισμού» 

στις 06.04.2021 και εξειδίκευση της πίστωσης  

3.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4352/16.03.2021 απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την 

απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση εσωτερικών χώρων του 

Δήμου λόγω θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού covid-19” 

4.  

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού 

και εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 

2020-2021” 

5.  

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 

ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 

16m3” 

6.  

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 

καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 

«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” και συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


