
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2021 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

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 

26/01/2021 6Ν2ΤΩΞΒ-ΝΣ1 

2 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 26/01/2021 9ΘΜΥΩΞΒ-ΣΕΞ 

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 

26/01/2021 9ΥΦ2ΩΞΒ-ΞΚ1 

4 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 26/01/2021 ΨΑΩΕΩΞΒ-9ΡΑ 
5 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη 26/01/2021 6Ν0ΘΩΞΒ-Ε7Ι 

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” 

26/01/2021 ΩΞΒ7ΩΞΒ-ΥΓΛ 

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)” 

26/01/2021 ΩΣΝΖΩΞΒ-ΟΙΜ 

8 
Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Σχέδιο 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας” από το 
Πράσινο Ταμείο 

26/01/2021 661ΟΩΞΒ-Ζ4Γ 

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 

26/01/2021 6Θ21ΩΞΒ-ΧΜ3 

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” 

26/01/2021 ΩΚΟΓΩΞΒ-901 

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)” 

26/01/2021 99Θ3ΩΞΒ-ΠΟ3 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D2%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A31
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%9C%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%95%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%A62%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A1%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D0%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%957%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%927%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%93%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%9D%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%99%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/661%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%964%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9821%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9C3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-901
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%983%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9F3


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

12 
Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
“Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου Ορεστιάδας” 

26/01/2021 ΨΒΣΠΩΞΒ-6Θ1 

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” 

26/01/2021 ΩΜΣΜΩΞΒ-5ΩΝ 

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” 

26/01/2021 ΨΘΡ3ΩΞΒ-ΤΣΞ 

15 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
Ορεστιάδα 2018” 26/01/2021 9ΠΜΩΩΞΒ-9Ξ2 

16 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση 
Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 26/01/2021 6ΦΠ6ΩΞΒ-ΥΞ7 

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 

26/01/2021 ΩΓΗΒΩΞΒ-4ΜΓ 

18 Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας 02/02/2021 9Κ5ΚΩΞΒ-6ΥΦ 

19 Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” 
από τον Δήμο Ορεστιάδας 02/02/2021 65ΩΠΩΞΒ-Η3Κ 

20 
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2021 
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

02/02/2021 Ω5ΛΓΩΞΒ-ΕΜΩ 

21 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 02/02/2021 ΨΥΣΘΩΞΒ-ΤΞΨ 
22 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 02/02/2021 ΨΥΒ2ΩΞΒ-Ι9Λ 

23 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος – 
Δεκέμβριος 2020) 02/02/2021 Ψ84ΞΩΞΒ-678 

24 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1474/13.01.2021 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου: “Αποκατάσταση 
συστήματος θέρμανσης του 7ου Νηπιαγωγείου, με εγκατάσταση 
αντλίας θερμότητας” 

02/02/2021 ΩΛ5ΦΩΞΒ-8ΩΥ 

25 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 02/02/2021 Ω5ΞΑΩΞΒ-ΥΦΠ 

26 
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/02/2021 ΩΑΘΩΩΞΒ-2Τ0 

27 
Ορισμός του ύψους της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για το έτος 2021 

09/02/2021 6Μ13ΩΞΒ-ΛΜΩ 

28 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1295/27.01.2021 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Αποχιονισμός δρόμων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας” 

09/02/2021 9ΓΖΗΩΞΒ-ΧΓΕ 

29 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1955/04.02.2021 απόφασης του Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση δημοτικού καταστήματος λόγω 
θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

09/02/2021 6ΖΝΙΩΞΒ-Θ86 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%A3%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%981
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A9%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A13%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A3%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%9C%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9E2
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A06%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9E7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%97%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9C%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A5%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A5%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%973%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9B%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9C%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9E%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%922%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%999%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A884%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-678
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B5%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A9%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9E%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A6%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A40
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C13%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9C%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%93%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9886


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

30 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2055/05.02.2021 απόφασης του Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της προμήθειας 
με τίτλο: “Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης του 7ου 
Νηπιαγωγείου, με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας” 

09/02/2021 Ψ143ΩΞΒ-Ν4Τ 

31 

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με 
κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του 
αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας” 

09/02/2021 ΨΜΠΥΩΞΒ-4ΔΙ 

32 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2020 16/02/2021 ΨΗΒ1ΩΞΒ-ΞΗΔ 

33 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθούς οικογένειας 16/02/2021 ΩΥΣΧΩΞΒ-ΒΨΟ 

34 Έγκριση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 1295/27.01.2021 απόφασης Δημάρχου 16/02/2021 6ΧΗΟΩΞΒ-2ΤΨ 

35 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές &  Νομικά 
Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023” 

16/02/2021 ΩΜΝΤΩΞΒ-ΕΥΤ 

36 

Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης 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)” 

16/02/2021 9ΕΟΟΩΞΒ-ΙΞΑ 

37 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) 
Δήμου Ορεστιάδας” 

16/02/2021 9Κ68ΩΞΒ-ΑΜ9 

38 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. Κ-10/01.02.2021 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

16/02/2021 6ΓΟ6ΩΞΒ-Α27 

39 

Καθορισμός προσόντων πρόσληψης κατόπιν της έγκρισης 
πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 
2021 

23/02/2021 ΨΜΛΥΩΞΒ-2ΧΗ 

40 

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων από 05.07.2021, σύμφωνα με 
το υπ’ αριθμ. 9755/08.02.2021 νεότερο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., μέχρι 
τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ 
(8) μηνών, που συνάφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 
κατεπει-γουσών 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 

23/02/2021 ΨΚ3ΜΩΞΒ-3ΝΖ 

41 Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχιο έκτασης 4,000στρ. (Ξηρικό) 
στην τοποθεσία Δρόμος Παταγής της Κοινότητας Νεοχωρίου 23/02/2021 ΨΦΖΧΩΞΒ-Τ1Ο 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8143%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D4%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A0%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%94%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%921%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%97%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A3%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A8%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%97%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A4%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A5%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%9F%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%9E%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A68%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9C9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9127
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9B%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A7%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9D%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%96%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A41%CE%9F


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

42 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 23/02/2021 6ΒΖ9ΩΞΒ-7ΞΜ 

43 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2550/14.02.2021 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Αποχιονισμός δρόμων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας” 

23/02/2021 63Κ4ΩΞΒ-Ε08 

44 

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” 

23/02/2021 ΩΘ5ΛΩΞΒ-4ΜΕ 

45 
Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Εργασίες 
ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου 
Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” από το Πράσινο Ταμείο 

23/02/2021 ΨΑ71ΩΞΒ-1ΔΦ 

46 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της 
Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” 

23/02/2021 ΩΓ4ΦΩΞΒ-ΥΟΜ 

47 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 
μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού» 23/02/2021 ΨΓΥΒΩΞΒ-Α20 

48 

Διορισμός δικηγόρου για εκδίκαση (παράταση και κατάθεση 
προτάσεων) επί της με γενικό αριθμό κατάθεσης 9054/2020 και 
ειδικό αριθμό κατάθεσης 7919/2020 έφεσης του Δήμου 
Ορεστιάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά της 
υπ’ αριθμ. 402/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και των 1.Καζαλτζή Αικατερίνης του Αθανασίου, 
2.Στοϊκίδου Ευαγγελίας του Οδυσσέα, 3.Παπαδοπούλου 
Χρυσούλας του Δημητρίου, 4.Καπουσούζη Ζαφείρας του 
Βασιλείου και 5.Τσέρνα Μαρίας του Αθανασίου 

23/02/2021 ΩΑΜΕΩΞΒ-ΤΞΓ 

49 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. Κ-7/01.02.2021 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

23/02/2021 6ΥΥ8ΩΞΒ-2ΒΥ 

50 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 02/03/2021 9Ε5ΩΩΞΒ-ΘΛΓ 

51 
Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Ορεστιάδας προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την επιχορήγηση πληγέντων από την 
πλημμύρα στις 11 & 12.01.2021 

02/03/2021 Ω5ΥΖΩΞΒ-ΦΞΙ 

52 Έγκριση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 2550/14.02.2021 απόφασης Δημάρχου 02/03/2021 69ΕΓΩΞΒ-ΘΤΖ 

53 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

02/03/2021 6ΡΠ1ΩΞΒ-ΖΟΔ 

54 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου 
Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)», με τίτλο: 
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 
του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του 
- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2021 

02/03/2021 ΩΖ2ΝΩΞΒ-5Ο0 

55 
Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

09/03/2021 9ΓΛΗΩΞΒ-Ξ8Ω 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%969%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9E%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9508
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%985%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9C%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9171%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%94%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%934%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9F%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A5%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9120
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9E%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A58%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%92%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%955%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%9B%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A5%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9E%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A4%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A01%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9F%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%962%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9F0
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E8%CE%A9


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

56 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 09/03/2021 Ψ5Ο6ΩΞΒ-ΔΒΒ 

57 
Έγκριση διοργάνωσης Εθνικών εορτών 25ης Μαρτίου και 28ης 
Οκτωβρίου έτους 2021 από το Δήμο Ορεστιάδας και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

09/03/2021 ΨΦΓ2ΩΞΒ-ΘΟΕ 

58 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 09/03/2021 6ΨΗΩΩΞΒ-ΦΜ9 

59 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 52/2020 μελέτης της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής 
σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες 
Δήμου Ορεστιάδας” 

09/03/2021 99ΕΜΩΞΒ-ΨΩ2 

60 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε 
επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου 
Ορεστιάδας” 

09/03/2021 ΨΣΙΡΩΞΒ-41Ψ 

61 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για τον Περιοδικό έλεγχο του 
ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ) 09/03/2021 6ΤΚ0ΩΞΒ-1ΩΤ 

62 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την Συντήρηση 
ανελκυστήρα στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ) 09/03/2021 Ω5ΚΦΩΞΒ-ΧΟ3 

63 
Λήψη απόφασης με θέμα: “Πολυετής προγραμματισμός 
πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ορεστιάδας ετών 
2022-2025” 

16/03/2021 61ΡΠΩΞΒ-Ο0Μ 

64 

Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης 
Δήμου Ορεστιάδας” 

16/03/2021 ΨΖ9ΙΩΞΒ-ΜΩ0 

65 

Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης: “Μελέτη για τη 
βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο 
Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. 
Πενταλόφου” 

16/03/2021 9Β40ΩΞΒ-ΘΨΚ 

66 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 16/03/2021 ΨΡΗΠΩΞΒ-ΠΜΝ 

67 
Έγκριση 5ου ΑΠΕ για το έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

16/03/2021 6Φ59ΩΞΒ-950 

68 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 16/03/2021 ΨΓΖ7ΩΞΒ-ΡΩΒ 

69 

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»” 

30/03/2021 ΩΑΤ9ΩΞΒ-Η0Ν 

70 
Έγκριση εορτασμού της «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του 
Θρακικού Ελληνισμού» στις 04.04.2021 και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

30/03/2021 ΩΓΛΛΩΞΒ-ΤΟ2 

71 

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” 

30/03/2021 ΨΗ5ΦΩΞΒ-Φ2Ξ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%92%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%932%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%9F%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9C9
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%95%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%99%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-41%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A9%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9A%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9F3
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A1%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F0%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%969%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A90
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9240%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A8%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A659%CE%A9%CE%9E%CE%92-950
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%967%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A9%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A49%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%970%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9F2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%975%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A62%CE%9E


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

71 Έγκριση εκμίσθωσης ξηρικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα 
Νεοχωρίου με δημοπρασία 24/08/2021 69ΑΨΩΞΒ-6ΙΜ 

72 
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού 
πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

30/03/2021 ΨΓΒ0ΩΞΒ-82Μ 

73 
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 
πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3” 

30/03/2021 ΨΚ0ΟΩΞΒ-ΒΥΛ 

74 

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 

30/03/2021 ΨΙΦΜΩΞΒ-Ο2Ζ 

75 
Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

06/04/2021 9ΕΦΖΩΞΒ-Δ3Ω 

76 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3346/26.02.2021 απόφασης Δημάρχου που 
αφορά στην παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος άμεσων 
βιοτικών αναγκών σε δώδεκα (12) πληγέντες της πλημμύρας που 
έλαβε χώρα στο Δήμο Ορεστιάδας στις 11 & 12 Ιανουαρίου 2021 

06/04/2021 6Υ2ΣΩΞΒ-3ΨΧ 

77 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3347/26.02.2021 απόφασης Δημάρχου που 
αφορά στην αντικατάσταση οικοσυσκευών σε δώδεκα (12) 
πληγέντες της πλημμύρας που έλαβε χώρα στο Δήμο Ορεστιάδας 
στις 11 & 12 Ιανουαρίου 2021 

06/04/2021 6Η4ΣΩΞΒ-4ΚΑ 

78 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης του 
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία 
της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 

06/04/2021 Ω1Φ0ΩΞΒ-ΚΕΝ 

79 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας” 

06/04/2021 64ΠΘΩΞΒ-ΜΝ9 

80 

Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού 
δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις 
γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας” 

06/04/2021 6ΚΙ8ΩΞΒ-Ν9Υ 

81 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 13/04/2021 Ψ2ΗΔΩΞΒ-79Λ 

82 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 13/04/2021 6ΘΓ6ΩΞΒ-70Ψ 

83 Αντικατάσταση μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών 13/04/2021 ΩΝΔ6ΩΞΒ-ΥΜΙ 

84 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης 
Δήμου Ορεστιάδας” 

13/04/2021 650ΓΩΞΒ-ΣΗ9 

85 

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του 
Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)», με τίτλο: 
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 
του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του 
- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2021 

20/04/2021 6ΧΟ3ΩΞΒ-ΛΧ8 

https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%99%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%920%CE%A9%CE%9E%CE%92-82%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A0%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A5%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A6%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F2%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A6%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%943%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A52%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A8%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%974%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9A%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A60%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%95%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A0%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9D9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%998%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D9%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%97%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-79%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%936%CE%A9%CE%9E%CE%92-70%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%946%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/650%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%979
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9F3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A78
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86 

Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και 
τριών (3) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, 
τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

20/04/2021 63ΧΛΩΞΒ-Δ21 

87 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 20/04/2021 Ω19ΚΩΞΒ-ΣΞΨ 

88 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου της Κοινότητας Ν. Χειμωνίου του 
Δήμου Ορεστιάδας 20/04/2021 67Σ9ΩΞΒ-6ΓΞ 

89 

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ιστορίας και Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας με τη Σχολή 
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., που θα 
πραγματοποιηθεί 14-16.05.2021, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

20/04/2021 6Ω3ΠΩΞΒ-ΧΓΜ 

90 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 
2022, 2023 & 2024” 

20/04/2021 ΩΣΣ4ΩΞΒ-ΤΕΑ 

91 
Παραλαβή 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” 

20/04/2021 6ΛΠΤΩΞΒ-Ω8Ω 

92 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής αιτήματος ένταξης της πράξης 
με τίτλο: “Βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον 
Κάμπο Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. 
Πενταλόφου” στο πλαίσιο της AT05 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

20/04/2021 ΨΡΡΩΩΞΒ-235 

93 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: “Δημιουργία Γωνιών 
Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης” 
για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: 
“Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” του προγράμματος 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 

20/04/2021 ΩΔΡΓΩΞΒ-Γ67 

94 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών 
οχημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας και Σταθμών Φόρτισης αυτών” 
για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: 
“Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους” του προγράμματος 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 

20/04/2021 6Ε1ΝΩΞΒ-ΣΓ6 

95 

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με 
κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του 
αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας” 

20/04/2021 ΩΚ91ΩΞΒ-Ω7Γ 

96 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής μόνο κατά το σκέλος 4 της απόφασης σε συμμόρφωση 
της υπ’ αριθμ. 557/23.03.2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξη νέου 
προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή 
υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος 
Σαγήνης Ορεστιάδας” 

20/04/2021 ΨΙ6ΡΩΞΒ-ΦΔΚ 

97 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) 
αγροτεμαχίων της Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 27/04/2021 ΨΑΣΩΩΞΒ-ΟΤΖ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%A7%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9421
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A919%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9E%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A39%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%93%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A93%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%93%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A34%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%95%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-235
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9367
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%951%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%936
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A97%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%996%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%94%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A3%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A4%CE%96
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98 Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 27/04/2021 ΨΦΤΘΩΞΒ-ΟΞ9 

99 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής μόνο κατά μέρος του σκέλους 4 της απόφασης, για την 
ομάδα Δ, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 672/2021 απόφασης της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 
ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές &  Νομικά 
Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023” στην Ομάδα Δ 

27/04/2021 ΩΣΩΝΩΞΒ-ΩΔΣ 

100 
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Στατική μελέτη του εκθεσιακού 
χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου: GreeTHiS” 

27/04/2021 ΨΖΤΥΩΞΒ-Λ7Δ 

101 
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και τεκμηρίωση 
σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ανάπλασης 
ανατολικής περιμετρικής ζώνης Ορεστιάδας” 

27/04/2021 ΨΒΟΤΩΞΒ-Γ9Ι 

102 

Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και τεκμηρίωση 
σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο: “Ενεργειακή επιθεώρηση, 
μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημαρχείου Ορεστιάδας και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” 

27/04/2021 ΩΦΥΨΩΞΒ-0ΝΙ 

103 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 12/05/2021 6ΝΑΟΩΞΒ-ΤΞΤ 

104 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2021 12/05/2021 6092ΩΞΒ-Μ3Γ 

105 
Έλεγχος για τον μήνα Απρίλιο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

12/05/2021 ΨΡΠΡΩΞΒ-ΨΡΖ 

106 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2021 μελέτης με τίτλο: “Δημιουργία 
Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού 
Ανακύκλωσης” στα πλαίσια του έργου: “Γωνίες ανακύκλωσης και 
εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Ορεστιάδας” 

12/05/2021 6ΗΞΘΩΞΒ-ΥΤΗ 

107 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2021 μελέτης με τίτλο: “Δράσεις 
ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας” στα πλαίσια του έργου: 
“Γωνίες ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο 
Δήμο Ορεστιάδας” 

12/05/2021 Ω3ΟΚΩΞΒ-ΩΚΔ 

108 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της 
πράξης με τίτλο: “Γωνίες ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής 
συλλογής στο Δήμο Ορεστιάδας” στο πλαίσιο της AT04 
Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

12/05/2021 6Χ76ΩΞΒ-35Ο 

109 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με προμήθεια 
εξοπλισμού εκγύμνασης” 

12/05/2021 ΨΠΩΑΩΞΒ-Δ7Χ 

110 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

12/05/2021 ΨΛΩΛΩΞΒ-Ι44 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A4%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9E9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%94%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%9F%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%939%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A5%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9D%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%91%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9E%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6092%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C3%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A1%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9E%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A4%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9A%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A776%CE%A9%CE%9E%CE%92-35%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%947%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A9%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9944
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111 

Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους 
απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας” 

12/05/2021 67ΒΞΩΞΒ-Ο3Ν 

112 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την 
λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο Κολυμβητήριο 
Ορεστιάδας” 

12/05/2021 6ΠΘΒΩΞΒ-ΧΓΞ 

113 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας, 
ως πολιτικώς ενάγοντα για υποστήριξη της κατηγορίας, ενώπιον 
του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 26.05.2021 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολής αυτής 

12/05/2021 ΨΓ8ΜΩΞΒ-39Π 

114 

Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ορεστιάδας, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση 
της από 08.12.2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης 14193/2021 και 
αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021 αγωγής κατά: 1) της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕRGΑ ΡΟWΕΡ TRADING 
Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον 
δ.τ. «ΕΝΕRGΑ ΡΟWΕΡ TRADING Α.Ε», 2) της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο 
Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), 3) της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 
και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER 
Α.Ε.» (πρώην επωνυμία «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και 4) του 
Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης 

12/05/2021 Ω5Ρ4ΩΞΒ-6ΘΘ 

115 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) 
αγροτεμαχίων της Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 18/05/2021 Ψ956ΩΞΒ-ΣΡΕ 

116 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της 
πράξης με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο 
Ορεστιάδας και Σταθμών Φόρτισης αυτών” στο πλαίσιο της AT12 
Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

18/05/2021 9ΧΗΒΩΞΒ-ΟΕΤ 

117 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού 
χώρου σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας” 

18/05/2021 6Θ8ΛΩΞΒ-ΕΩ4 

118 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων και ειδών 
θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου 
Ορεστιάδας” 

18/05/2021 684ΚΩΞΒ-Υ5Κ 

119 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 32/2021 ενιαίας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα 
Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2022, 2023 & 2024” 

18/05/2021 6ΗΒΔΩΞΒ-ΥΝ8 

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%92%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%98%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%93%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%938%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-39%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A14%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%98%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8956%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A1%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%97%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%95%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%988%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A94
https://diavgeia.gov.gr/doc/684%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A55%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%92%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9D8
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120 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 36/2021 νέας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
επαναληπτικής διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές 
Επιτροπές &  Νομικά Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023” για την 
Ομάδα Α: Απορρυπαντικά & Σαπούνια 

18/05/2021 66Χ7ΩΞΒ-1Β3 

121 Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη 
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων 18/05/2021 6950ΩΞΒ-ΦΑ1 

122 

Έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και τεκμηρίωση 
σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο: “Πολυχώρος μνήμης 
Καραγατσιανών και Αδριανουπολιτών προσφύγων στην πόλη της 
Ορεστιάδας” 

18/05/2021 9Δ72ΩΞΒ-6Ι1 

123 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της 
πράξης με τίτλο: “Ωρίμανση έργων του Δήμου Ορεστιάδας” στο 
πλαίσιο της AT09 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

18/05/2021 9Η1ΨΩΞΒ-53Ζ 

124 

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: 
“Βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο 
Ορεστιάδας - Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. 
Πενταλόφου” 

18/05/2021 Ω0ΩΗΩΞΒ-ΨΕΒ 

125 
Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης: “Τεχνική 
μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του 
Δήμου Ορεστιάδας” 

18/05/2021 ΩΤ02ΩΞΒ-56Π 

126 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 18/05/2021 ΩΑ65ΩΞΒ-2Μ7 

127 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 25/05/2021 6ΝΙ2ΩΞΒ-Ω9Φ 

128 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο 
Ορεστιάδας και Σταθμών Φόρτισης αυτών” 

25/05/2021 ΨΔΣΠΩΞΒ-0ΔΙ 

129 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος στο Δήμο 
Ορεστιάδας” 

25/05/2021 6ΙΤ3ΩΞΒ-Ω40 

130 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: 
“Συντήρηση επισκευή των αύλειων χώρων σχολικών μονάδων 
Δήμου Ορεστιάδας” 

25/05/2021 ΨΔΝΦΩΞΒ-Ι6Ζ 

131 

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: 
“Συντήρηση και επισκευή των δύο υφιστάμενων δημοτικών 
γηπέδων αντισφαίρισης στο άλσος Κάραγατς του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

25/05/2021 9ΙΒΖΩΞΒ-ΑΩΤ 

132 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της 
πράξης με τίτλο: “Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών 
χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Δήμου 
Ορεστιάδας” στο πλαίσιο της AT10 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

25/05/2021 Ω5ΜΥΩΞΒ-ΟΧΣ 

133 

Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και 
πρόκειται να υποβληθούν από το Δήμο Ορεστιάδας και τα Νομικά 
του Πρόσωπα στο πλαίσιο Προσκλήσεων του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΣΤΣΗΣ» δυνάμει του υπ’ αριθμ. 298/20.04.2021 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

25/05/2021 64ΞΠΩΞΒ-Ρ44 

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A77%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%923
https://diavgeia.gov.gr/doc/6950%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%911
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9472%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%991
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%971%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-53%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A9%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%95%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A402%CE%A9%CE%9E%CE%92-56%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9165%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9C7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%992%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A99%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A3%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%94%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A43%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A940
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9D%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%996%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%92%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A9%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9C%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A7%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A144
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134 

Έγκριση παράτασης διάρκειας και τροποποίησης οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες διαχείρισης του έργου GreeTHiS “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)» 

25/05/2021 ΩΚ06ΩΞΒ-Η2Π 

135 

Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή 
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)» 

25/05/2021 Ψ9ΡΚΩΞΒ-ΩΛΙ 

136 Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 
2020 01/06/2021 ΨΙ5ΙΩΞΒ-2ΧΠ 

137 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα 
Δωρεάν Προληπτικού Ιατρικού/ Οδοντιατρικού Ελέγχου 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 
21-28 Ιουνίου 2021, πραγματοποίησης των δαπανών και 
εξειδίκευσης της πίστωσης 

01/06/2021 ΨΧΦ4ΩΞΒ-6Υ3 

138 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 01/06/2021 Ω3ΘΝΩΞΒ-5ΜΗ 

140 
Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε 
σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” 

01/06/2021 Ψ7ΧΘΩΞΒ-ΟΦΙ 

141 
Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

08/06/2021 Ψ4Ι3ΩΞΒ-ΤΟΘ 

142 
Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνα πρακτικής σκοποβολής 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP» στις 27.06.2021 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Σκοπευτικό Όμιλο Ορεστιάδας και εξειδίκευση της πίστωσης 

08/06/2021 Ψ74ΣΩΞΒ-ΣΧΒ 

143 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του 
Δήμου Ορεστιάδας» για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 
ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο: «Smart 
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» 

08/06/2021 68ΣΖΩΞΒ-Θ2Ψ 

144 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση των υπ’ αριθμ. 985/10.05.2021 και 
986/10.05.2021 αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και λήψη απόφασης σχετικά με τον 
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια 
εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο 
Ορεστιάδας” 

08/06/2021 9ΠΨΡΩΞΒ-ΔΑΕ 

145 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 08/06/2021 ΩΔ02ΩΞΒ-Ψ0Χ 

146 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 
4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 08/06/2021 6ΟΑΞΩΞΒ-ΩΨ3 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A06%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%972%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A1%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9B%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%995%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A7%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A64%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A53
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%98%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9C%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A7%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A6%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%993%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9F%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A874%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A7%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%982%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%91%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9402%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A80%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A83
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147 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες 
για έργα του Δήμου Ορεστιάδας” 08/06/2021 Ψ7ΛΚΩΞΒ-Τ7Μ 

148 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 08/06/2021 ΩΚ2ΒΩΞΒ-Γ6Φ 

149 

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης με τίτλο: 
“Ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για την ενίσχυση της 
αστικής κινητικότητας στο Δήμο” στα πλαίσια της πράξης: 
“Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Ορεστιάδας” 

10/06/2021 ΩΓ9ΜΩΞΒ-ΙΩΨ 

150 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης της 
πράξης με τίτλο: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου 
Ορεστιάδας” στο πλαίσιο της AT08 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

10/06/2021 6ΙΖΚΩΞΒ-Ζ3Η 

151 

Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και 
πρόκειται να υποβληθούν από το Δήμο Ορεστιάδας και τα Νομικά 
του Πρόσωπα στο πλαίσιο Προσκλήσεων του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΣΤΣΗΣ» δυνάμει του υπ’ αριθμ. 298/20.04.2021 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

10/06/2021 90Ω3ΩΞΒ-Ζ1Φ 

152 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2021 

15/06/2021 ΨΝΠΖΩΞΒ-4ΛΛ 

153 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση 
μέτρων ανακούφισης και στήριξης για τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις του Δήμου Ορεστιάδας λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού covid-19 

15/06/2021 6ΗΩΕΩΞΒ-ΑΨΙ 

154 
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Αμπελακίων λόγω 
θανάτου του μισθωτή 

15/06/2021 9ΑΩΠΩΞΒ-Ζ94 

155 
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προληπτικά μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 
εναπόθεσης εύφλεκτων υλικών, αντιπυρικής περιόδου 2021” 

15/06/2021 9ΝΡ6ΩΞΒ-ΔΞΦ 

156 Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 15/06/2021 6ΩΧΞΩΞΒ-1Τ1 

157 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των παραδοτέων της 
σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή 
εκθεμάτων στον εκθεσιακό χώρο «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα 
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)» 

15/06/2021 ΩΑ6ΧΩΞΒ-ΕΚΙ 

158 

Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού 
δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις 
γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας” 

15/06/2021 6ΩΤ3ΩΞΒ-ΘΧΤ 

159 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 22/06/2021 ΨΥΑ9ΩΞΒ-ΕΘΩ 

160 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 22/06/2021 9ΒΟ6ΩΞΒ-Ε99 

161 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 
2022, 2023 & 2024” 

22/06/2021 Ω1ΣΟΩΞΒ-ΟΒΣ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9B%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A47%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A2%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%936%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%939%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A9%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%96%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%963%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%961%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A0%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9B%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A8%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9694
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D%CE%A16%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9E%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A7%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A41
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%916%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9A%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A43%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A7%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%919%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9599
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A3%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%92%CE%A3
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162 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε 
γήπεδα Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με 
προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης” 

22/06/2021 ΩΗΘ9ΩΞΒ-ΑΜ3 

163 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 22/06/2021 ΨΣΒΓΩΞΒ-Δ3Β 

164 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 29/06/2021 6ΔΚΛΩΞΒ-ΥΜΜ 

165 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 29/06/2021 ΨΓ2ΜΩΞΒ-Ι4Δ 

166 

Ορισμός επαληθευτή για την διενέργεια πρωτοβάθμιων 
διοικητικών και επιτόπιων  επαληθεύσεων, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Synergy 
between the people, the cultural and the natural heritage in 
municipalities of Lyubimets, Ivailograd and Orestiada» που είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020 

29/06/2021 Ω88ΘΩΞΒ-ΣΩ4 

167 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

29/06/2021 68ΗΙΩΞΒ-ΤΨ1 

168 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

06/07/2021 ΩΓΜΣΩΞΒ-1ΦΦ 

169 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 86/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής μόνο ως προς τον αριθμό των ατόμων για την 
πρόσληψη ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) 

06/07/2021 ΡΦ7ΚΩΞΒ-ΑΔΘ 

170 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου 
Ορεστιάδας” 

06/07/2021 ΡΛ23ΩΞΒ-ΝΚΚ 

171 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων 
οικίσκων και ειδών θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε Τοπικές 
Κοινότητες” 

06/07/2021 65ΛΖΩΞΒ-0ΣΑ 

172 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κατά το σκέλος 2 της απόφασης σε συμμόρφωση της 
υπ’ αριθμ. 1147/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξη νέου 
προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής 
σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες 
Δήμου Ορεστιάδας” 

06/07/2021 99ΗΨΩΞΒ-Α9Κ 

173 Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 06/07/2021 ΡΧ2ΠΩΞΒ-ΞΒΒ 

174 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 06/07/2021 97ΔΞΩΞΒ-ΕΘ5 

175 

Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού 
δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις 
γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας” 

02/08/2021 9ΩΠΠΩΞΒ-Ν0Η 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%989%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9C3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%92%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%943%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%932%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%994%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A988%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A94
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%97%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A81
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9C%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A6%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A67%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%94%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9B23%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9A%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9B%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A3%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%97%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%919%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A72%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%92%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%94%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%985
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A0%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D0%CE%97
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176 

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου και 1ου 
Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

13/07/2021 6ΓΤ9ΩΞΒ-ΑΧΔ 

177 
Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: 
“Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής 
Πετρωτών” σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 

13/07/2021 Ω08ΨΩΞΒ-Χ1Ι 

178 

Ανάκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκρότηση νέας του 
έργου: “ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΕΞΩΒΟΥΝΟ –ΜΑΝΤΕΝΙΑ» 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

13/07/2021 ΨΘΚΒΩΞΒ-ΝΣΕ 

179 Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2022. 13/07/2021 6170ΩΞΒ-Ψ2Ι 

180 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2021 13/07/2021 96ΤΞΩΞΒ-ΞΑ6 

181 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 

13/07/2021 ΨΣΤ6ΩΞΒ-110 

182 Αποδοχή δωρεάς βιβλίων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 13/07/2021 ΩΓΠΜΩΞΒ-ΤΜΡ 

183 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του επαναληπτικού 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” 

13/07/2021 6Σ7ΗΩΞΒ-ΖΧ3 

184 Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας» 13/07/2021 912ΨΩΞΒ-1Ω8 

185 

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμού όρων διακήρυξης, με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για 
την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Ορεστιάδας (Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο Ορεστιάδας)» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ) 

20/07/2021 9ΞΛΥΩΞΒ-156 

186 

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμού όρων διακήρυξης, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, 
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση    
του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας». 

20/07/2021 ΩΘΡΞΩΞΒ-ΔΥΜ 

187 
Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονική 
αποσφράγισης/αξιολόγησης) του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων 
και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας». 

20/07/2021 90ΙΥΩΞΒ-ΟΧΛ 

188 

Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
του Δήμου Ορεστιάδας». 

20/07/2021 6ΙΖΠΩΞΒ-ΝΨΓ 

189 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων & 
ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του 
πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024» 

20/07/2021 9ΟΨΠΩΞΒ-42Η 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A49%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A908%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A71%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9A%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A3%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6170%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A82%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A4%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%916
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A46%CE%A9%CE%9E%CE%92-110
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A0%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9C%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A37%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A73
https://diavgeia.gov.gr/doc/912%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A98
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9B%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-156
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A1%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A5%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A7%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%96%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A8%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A8%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-42%CE%97
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Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας, Σχολικές Επιτροπές & Νομικά 
Πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (ομάδα Α : Απορρυπαντικά & 
Σαπούνια)». 

20/07/2021 6Λ21ΩΞΒ-29Κ 

191 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: «Κατασκευή σωληνωτών στον Πύργο Ορεστιάδας». 20/07/2021 6Ξ35ΩΞΒ-81Ε 

192 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής. 20/07/2021 ΩΚΤΖΩΞΒ-ΒΑ5 

193 Έγκρισή εξόδων κηδείας άπορου δημότη. 20/07/2021 9339ΩΞΒ-ΙΗΘ 

194 

Έγκριση παράτασης συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού δύο (2) 
ατόμων ειδικότητας ΥΕ  Βοηθών Εργατών Καθαριότητας & ενός (1) 
ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου 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, οι οποίες συνάφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 336/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήγουν 
έως 31.07.2021 και συνάφθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 74 του Ν.4745/20, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 
4821/2021 μέχρι 30.09.2021 

03/08/2021 66ΔΛΩΞΒ-ΑΨ4 

195 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του επαναληπτικού 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” 

03/08/2021 9Ν1ΔΩΞΒ-ΤΛ7 

196 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Ορεστιάδας 03/08/2021 Ψ1ΕΞΩΞΒ-3ΣΙ 

197 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 03/08/2021 ΩΙ62ΩΞΒ-ΡΩ3 

198 

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την 
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από το δίκτυο Μ.Τ. με ισχύ 
300,00KVA επαύξηση ισχύος από 3ΦΝΟ-5-85,00 KVA- σύνδεση με 
το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του υποσταθμού 
κολυμβητηρίου και ορισμός υπολόγου 

03/08/2021 68Η5ΩΞΒ-27Ι 

199 

Έγκριση της αλλαγής του υπευθύνου πράξης, του υπευθύνου 
επικοινωνίας και προέδρου της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του συμφώνου συνεργασίας, της κοινής 
πρότασης με τίτλο “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-
2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου) / “GR-Energy” 

03/08/2021 Ψ20ΩΩΞΒ-ΔΥΝ 

200 

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για 
την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 
στο Δήμο Ορεστιάδας», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
(Α.Π.2) – Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

03/08/2021 ΩΘΦ1ΩΞΒ-ΕΚΦ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B21%CE%A9%CE%9E%CE%92-29%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E35%CE%A9%CE%9E%CE%92-81%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A4%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%915
https://diavgeia.gov.gr/doc/9339%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%97%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%94%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A84
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D1%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9B7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A3%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9962%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A93
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%975%CE%A9%CE%9E%CE%92-27%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A820%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A5%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A61%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9A%CE%A6
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201 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαρότητας & 
ευπρεπισμού δήμου Ορεστιάδας, σχολικές επιτροπές & νομικά 
πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄: Απορρυπαντικά & 
Σαπούνια)» 

03/08/2021 ΨΥ96ΩΞΒ-ΡΗΥ 

202 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε 
γήπεδα τοπικών Κοινοτήτων δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με 
προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης» 

03/08/2021 6Λ23ΩΞΒ-ΞΜΝ 

203 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο δήμο Ορεστιάδας» 05/08/2021 9Ψ1ΗΩΞΒ-Η6Ρ 

204 Έγκριση εγγραφής νέου Κ.Α.Ε. και ενίσχυση υπάρχοντος Κ.Α.Ε. 
παγίας προκαταβολής για το οικ. έτος 2021 03/08/2021 Ψ3ΓΔΩΞΒ-5Μ5 

205 

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την 
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από το δίκτυο Μ.Τ. με ισχύ 
300,00KVA επαύξηση ισχύος από 3ΦΝΟ-5-85,00 KVA- σύνδεση με 
το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του υποσταθμού 
κολυμβητηρίου και ορισμός υπολόγου 

10/08/2021 Ψ96ΓΩΞΒ-ΧΛΜ 

206 

Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης 
προσωπικού σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με 
το διδακτικό έτος, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο 
Ορεστιάδας 

10/08/2021 9734ΩΞΒ-ΛΘ4 

207 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούλιο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

10/08/2021 99ΡΩΩΞΒ-ΧΚΤ 

208 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας 10/08/2021 6ΜΩ1ΩΞΒ-0Κ5 

209 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση δράσεων διακριτής 
συλλογής με προμήθεια κινητού εξοπλισμού στον Δήμο 
Ορεστιάδας» που αφορά την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 
με κωδικό 14.6i.26.5.2, α/α ΟΠΣ 4115 και τίτλο: «Δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τη χρηματοδότηση πράξεων από 
τον Άξονα 4 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

10/08/2021 67ΡΞΩΞΒ-ΓΩΘ 

210 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13266/04.08.2021 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 θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

10/08/2021 ΩΥ6ΤΩΞΒ-Υ5Μ 

211 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων επαναληπτικής διακήρυξης της προμήθειας 
με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες 
συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη (Ομάδα 12)” 

10/08/2021 6ΠΧ7ΩΞΒ-0ΑΟ 

212 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου 
Ορεστιάδας” 

10/08/2021 9ΕΦΜΩΞΒ-8Ξ8 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A596%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%97%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B23%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9C%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A81%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%976%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%93%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9C5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A896%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9B%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/9734%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%984
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A1%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9A%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A91%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A1%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A9%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A56%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A55%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A77%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%91%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A6%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9E8
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213 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων 
οικίσκων και ειδών θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε Τοπικές 
Κοινότητες” 

10/08/2021 ΨΞΚΖΩΞΒ-ΩΑ3 

214 Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Οδική σύνδεση οικισμού 
Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 10/08/2021 9ΤΖΓΩΞΒ-ΤΘΙ 

215 

Εξέταση αιτήματος καθορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης 
του Δήμου Ορεστιάδας από την ιδιοκτησία με ΚΑ 051211 στο Ο.Τ. 
334Δ του εγκεκριμένου ΡΣ Ορεστιάδας, λόγω προσκύρωσης, με 
την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού 

10/08/2021 ΨΝΡΡΩΞΒ-Β41 

216 
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 της 
Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού 
Άρδα 

17/08/2021 62ΧΑΩΞΒ-ΟΛΤ 

217 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος 
– Ιούνιος 2021) 17/08/2021 9Υ3ΝΩΞΒ-ΖΣΥ 

218 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Θρακικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ  του 22ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που θα 
πραγματοποιηθεί από 29.08-05.09.2021, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

17/08/2021 ΨΡ9ΑΩΞΒ-ΗΗΩ 

219 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού” 

17/08/2021 604ΚΩΞΒ-1ΨΘ 

220 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους 
απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας” 

17/08/2021 ΩΙΓΙΩΞΒ-44Ν 

221 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 24/08/2021 ΩΧ3ΚΩΞΒ-ΩΑ3 

222 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 24/08/2021 6Ω10ΩΞΒ-ΥΤΟ 

223 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2021 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που 
αφορά τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2020 24/08/2021 ΨΕ2ΩΩΞΒ-Ι78 

224 Έγκριση ενεργειών σχετικά με τα αγροτεμάχια με Αριθ. 301 και 
Αριθ. 1029 της Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ορεστιάδας 24/08/2021 6558ΩΞΒ-60Α 

225 
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ορεστιάδας στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης με τίτλο: “Δημιουργική Ευρώπη «Σκέλος 
πολιτισμού»” 

24/08/2021 99ΚΧΩΞΒ-ΥΜ7 

226 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου και 1ου 
Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

24/08/2021 6Π12ΩΞΒ-62Ο 

227 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 24/08/2021 ΨΓ52ΩΞΒ-20Ψ 

228 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση 
αθλητικών χώρων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας 
(Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για το 
βοηθητικό γήπεδο Ορεστιάδας)” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

07/09/2021 6ΖΑΣΩΞΒ-Π3Φ 

229 
Έλεγχος για τον μήνα Αύγουστο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

07/09/2021 Ω2ΒΤΩΞΒ-Ν04 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9A%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%913
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%96%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%98%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9241
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A7%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9B%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A53%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A3%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A19%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%97%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/604%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A8%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-44%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A73%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%913
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A910%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A4%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%952%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9978
https://diavgeia.gov.gr/doc/6558%CE%A9%CE%9E%CE%92-60%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9A%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9C7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A012%CE%A9%CE%9E%CE%92-62%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9352%CE%A9%CE%9E%CE%92-20%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%91%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A03%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%92%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D04
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230 
Έγκριση επιχορήγησης του Εθελοντικού – Αιμοδοτικού Συλλόγου 
Λεπτής «Άγιος Σπυρίδων» για το έτος 2021 και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

07/09/2021 ΨΟΠΞΩΞΒ-ΦΞΜ 

231 
Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση πρώην 
σχολικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Παταγής της Κοινότητας 
Νεοχωρίου και στην Κοινότητα Νεοχωρίου 

07/09/2021 ΨΘΛ8ΩΞΒ-635 

232 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στον οικισμό Παταγής της Κοινότητας Νεοχωρίου 07/09/2021 Ψ3ΛΑΩΞΒ-8ΞΡ 

233 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
ποτιστικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεοχωρίου 07/09/2021 Ψ29ΤΩΞΒ-Μ7Δ 

234 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ξηρικών 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεοχωρίου 07/09/2021 6Η3ΙΩΞΒ-ΟΟ5 

235 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αμπελακίων 07/09/2021 649ΘΩΞΒ-9Τ0 

236 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βάλτου 07/09/2021 ΨΜ7ΓΩΞΒ-Τ5Θ 

237 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Ν. Χειμωνίου 07/09/2021 ΩΙΟΘΩΞΒ-Ν5Ξ 

238 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Καστανεών 07/09/2021 ΨΓΠΦΩΞΒ-1Ι5 

239 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Στέρνας 07/09/2021 6ΩΟΦΩΞΒ-ΣΣΗ 

240 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ριζίων 07/09/2021 6ΦΓΘΩΞΒ-5ΣΝ 

241 

Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, 
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

07/09/2021 6ΜΔΑΩΞΒ-ΚΝΙ 

242 
Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας για τα έτη 2022, 2023 & 2024” 

07/09/2021 ΩΔΙΖΩΞΒ-Ο4Θ 

243 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του επαναληπτικού 
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” 

07/09/2021 Ψ1Ε8ΩΞΒ-ΑΦΝ 

244 

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης, τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με 
τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 
2ο Νηπιαγωγείο)” 

07/09/2021 ΩΓΝΨΩΞΒ-ΡΛΚ 

245 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο 
Νηπιαγωγείο)”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016 

07/09/2021 ΨΡ00ΩΞΒ-Λ7Σ 

246 

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 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)” 

07/09/2021 ΩΓΨ0ΩΞΒ-2ΔΒ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9E%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9B8%CE%A9%CE%9E%CE%92-635
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9B%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9E%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A829%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C7%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%973%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9F5
https://diavgeia.gov.gr/doc/649%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A40
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C7%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A45%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9F%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D5%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A0%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%995
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A3%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%94%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9D%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F4%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%958%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A6%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9D%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9B%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A100%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B7%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A80%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%94%CE%92


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

247 
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. 
Βύσσας (Αποπεράτωση)» 

07/09/2021 629ΝΩΞΒ-ΦΦΥ 

248 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 07/09/2021 ΩΝ0ΥΩΞΒ-2ΙΤ 

249 Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου “Άθλος” 
Ορεστιάδας για το έτος 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης 14/09/2021 ΨΩΩΡΩΞΒ-Σ1Ψ 

250 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαρότητας 
& ευπρεπισμού δήμου Ορεστιάδας, σχολικές επιτροπές & νομικά 
πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄: Απορρυπαντικά & 
Σαπούνια)» 

14/09/2021 6Γ9ΤΩΞΒ-Η1Η 

251 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς 
στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης Δήμου 
Ορεστιάδας” 

14/09/2021 91ΣΖΩΞΒ-ΧΧΤ 

252 
Έγκριση τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 
των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 

14/09/2021 6495ΩΞΒ-0ΥΥ 

253 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου 
Ορεστιάδας”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016 

14/09/2021 Ω8ΘΔΩΞΒ-ΣΧΡ 

254 

Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας ενός (1) ατόμου, προσωπικού 
ΙΔΟΧ, που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 
3870/2010 όπως ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του 
Ν.4713/2020, την σχετική ΚΥΑ 55472/26.07.2021 ΦΕΚ 
3352/Β΄/26.07.2021 όπως ισχύει και την Σ.Ο.Χ 1/2021 με αριθμ. 
πρωτ: 12978/11.08.2021 (Α.Δ.Α:6ΕΒΟΩΞΒ-8ΓΕ) με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ 
μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και 
τροποποίηση αυτής σε μερικής απασχόλησης έξι (6) ωρών 
ημερησίως (παρ.1 άρθρου 8 Ν.4368/2016 όπως ισχύει) 

21/09/2021 ΨΓΜΒΩΞΒ-ΟΛΟ 

255 Εξέταση παράτασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο Πάρκο 
Οινόης του Δήμου Ορεστιάδας 21/09/2021 6ΣΦ3ΩΞΒ-ΓΑ0 

256 

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση 
αθλητικών χώρων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας 
(Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για το 
βοηθητικό γήπεδο Ορεστιάδας)” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

21/09/2021 6ΖΡΗΩΞΒ-ΜΒΚ 

257 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων & 
ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του 
πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024” 

21/09/2021 98Ρ6ΩΞΒ-ΡΥ7 

259 Έγκριση Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου: “Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας” 21/09/2021 ΨΞ3ΙΩΞΒ-ΖΕΟ 

260 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή 
Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” 21/09/2021 Ψ4ΓΘΩΞΒ-ΓΤΙ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/629%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A6%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D0%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%99%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A31%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%939%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%971%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A7%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6495%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A5%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%98%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A7%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%9C%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9B%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A63%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A1%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%92%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%A16%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A57
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E3%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%95%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%93%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A4%CE%99


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

261 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου, Γεωργίου Καραγιάννη του Καλούδη, 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη 
δικάσιμο της 05.10.2021 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
(Κλητήριο θέσπισμα ΑΒΜ: Α2020/917 και ΑΒΩ: 304/2020) 

21/09/2021 64Ο3ΩΞΒ-ΓΚΔ 

262 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/09/2021 ΩΘΦΥΩΞΒ-ΕΔΠ 

263 

Έγκριση παράτασης  συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 147 του Ν.4831/2021, από 01.10.2021 έως 31.12.2021, 
που συνάφθηκαν σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις Οικονομικής 
Επιτροπής πρόσληψης προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας απασχόλησης έως οχτώ (8) μηνών 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 του Ν.2190/94 & του άρθρου 74 
(παρ.2) του Ν.4745/20 

29/09/2021 ΩΦΝΕΩΞΒ-8Α2 

264 

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 
10.10.2021 έως 10.06.2022, συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ2 
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020 (αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) και την 
παράταση αυτού (δυνάμει της υπ. Αποφ. με ΑΔΑ6ΞΟΠΟΞ7Φ-Ε5Θ, 
3/09/2021, ΥΠ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) που 
αφορούσε στην τροποποίηση των 39 πράξεων δικαιούχων, ως 
προς την αύξηση προϋπολογισμού των πράξεων με εγκεκριμένη 
υπερδέσμευση, ποσού 980.000€ για το Δήμο Ορεστιάδας ως 
δικαιούχου 

29/09/2021 ΨΝΑ4ΩΞΒ-ΤΨΜ 

265 

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 
10.10.2021 έως 10.06.2022, συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με σύμβαση 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 
(αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) και την παράταση αυτού 
(δυνάμει της υπ. Αποφ. με ΑΔΑ6ΞΟΠΟΞ7Φ-Ε5Θ, 3/09/2021, ΥΠ. 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) που αφορούσε στην 
τροποποίηση των 39 πράξεων δικαιούχων, ως προς την αύξηση 
προϋπολογισμού των πράξεων με εγκεκριμένη υπερδέσμευση, 
ποσού 980.000€ για το Δήμο Ορεστιάδας ως δικαιούχου 

29/09/2021 ΩΥΨΦΩΞΒ-5ΛΕ 

266 

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με την Ένωση 
Βουλγαρικών Δήμων της Μαύρης Θάλασσας και την Ευρωπεριοχή 
Κάτω Δούναβη και κοινή υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα 
Erasmus+ της Προτεραιότητας «Ανταλλαγές Νέων» για εφήβους 
και νέους έως 30 ετών με τίτλο : «Black Sea STORY (Symbols, 
Throwbacks and Odysseys Recovered by the Youth)» 

29/09/2021 ΩΦΗΓΩΞΒ-ΡΦΧ 

267 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 29/09/2021 93ΕΔΩΞΒ-ΥΞ7 

268 
Έλεγχος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/10/2021 ΩΘΙΥΩΞΒ-ΥΧΠ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9F3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9A%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A6%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%94%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%912
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%914%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A8%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%9B%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A6%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%95%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9E7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A7%CE%A0
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269 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 05/10/2021 9Π2ΡΩΞΒ-Ζ9Ψ 

270 
Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 148/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. με 
θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και δαπάνης δημοσίευσης 
Ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. για το έτος 2020» 

05/10/2021 6ΩΚ0ΩΞΒ-Π4Η 

271 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 05/10/2021 68Μ6ΩΞΒ-Μ2Κ 

272 

Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας της Ένωσης «Μαζί για το 
παιδί» και εξειδίκευση της πίστωσης, στο πλαίσιο εγκαινίων της 
νέας βιβλιοθήκης που δημιούργησε η Ένωση στο Δημοτικό Σχολείο 
Ριζίων και της δωρεάς εκπαιδευτικών παιχνιδιών εξωτερικού 
χώρου σε νηπιαγωγεία του Δήμου Ορεστιάδας 

05/10/2021 Ψ947ΩΞΒ-Π7Β 

273 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη 05/10/2021 ΨΤ19ΩΞΒ-Σ6Ν 

274 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή συγχρηματοδοτούμενου έργου 
ενταγμένου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 05/10/2021 6629ΩΞΒ-Ω2Θ 

275 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την επέκταση οδικού 
φωτισμού (ΣΑΤΑ) 05/10/2021 6ΖΣ6ΩΞΒ-76Μ 

276 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Συντήρηση χώρων πρασίνου του 
Δήμου Ορεστιάδας για τα έτη 2022, 2023 & 2024” 

05/10/2021 ΩΣ2ΗΩΞΒ-ΖΜ4 

277 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και 
νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο Ορεστιάδας” 

05/10/2021 61ΤΘΩΞΒ-ΚΕΝ 

279 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την αναδοχή οφειλών του 
πρώην Νομαρχιακού ΚΕΚ κ.λ.π. 05/10/2021 ΨΑΒΝΩΞΒ-ΔΗΣ 

280 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 05/10/2021 9Η41ΩΞΒ-3ΗΟ 

281 Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού 
έτους 2022 12/10/2021 6ΗΡΗΩΞΒ-1ΜΗ 

282 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο 
Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΖΩΗ» 
εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου του 
Μαστού με τίτλο: «Περπατάμε ενάντια στον Καρκίνο του 
Μαστού»,  που θα πραγματοποιηθεί στις 24.10.2021, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

12/10/2021 ΨΠΜΝΩΞΒ-ΞΣΖ 

283 Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2021 και 
εξειδίκευση πιστώσεων 12/10/2021 6ΖΒΩΩΞΒ-Δ2Κ 

284 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15493/08.09.2021 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Αποκατάσταση βλάβης οπτικής ίνας του 
χρήστη Δ.Ο.Υ Ορεστιάδας” 

12/10/2021 6ΛΜΨΩΞΒ-32Μ 

285 

Έγκριση τροποποίησης σχεδίου σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς στις Τοπικές 
Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης Δήμου Ορεστιάδας”, της 
Πράξης με τίτλο:  “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης 
Δήμου Ορεστιάδας” ενταγμένης στο πρόγραμμα «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, 
Υποδράση 19.24.2 – Κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011473640 

12/10/2021 6ΓΥΡΩΞΒ-Χ4Ω 

286 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά 
της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. Κ-94/27.09.2021 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

12/10/2021 ΩΜΛΡΩΞΒ-ΔΔΚ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A02%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%969%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A04%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9C6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C2%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8947%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A07%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A419%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A36%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6629%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A92%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A36%CE%A9%CE%9E%CE%92-76%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A32%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9C4
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A4%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%95%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%97%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9741%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%97%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%9C%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A3%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%92%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%942%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9C%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-32%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A74%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%9B%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%94%CE%9A
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287 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. Α7/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης και της Αναστασίας Γκαϊδατζή του Αναστασίου 

12/10/2021 ΨΜΡΚΩΞΒ-ΚΟ0 

288 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. 6/261/8/2021 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και της Ευτυχίας Γκεντσίδου και του 
Ιωσήφ Κεκιλιάδη ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου τους Κωνσταντίνου – Χρυσοβαλάντη 
Κεκιλιάδη, προ πάσης κοινοποιήσεως 

12/10/2021 60ΡΤΩΞΒ-93Ζ 

289 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. 5/91/2/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ορεστιάδας και του Μόσχου Δημητριάδη του Ζήση, προ πάσης 
κοινοποιήσεως 

12/10/2021 91Ο6ΩΞΒ-844 

290 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 12/10/2021 ΨΔΧΗΩΞΒ-2ΛΕ 

291 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2021 20/10/2021 9ΨΖΣΩΞΒ-ΠΓ6 

292 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής 
προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας” 20/10/2021 6ΨΡΜΩΞΒ-ΗΧΧ 

293 
Έγκριση επιχορήγησης του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό 
Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας» για το έτος 2021 και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

20/10/2021 9ΓΟΚΩΞΒ-96Τ 

294 
Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Σάκκου 
Ορεστιάδας “ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ” για το έτος 2021 και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

20/10/2021 ΨΚΛΡΩΞΒ-7ΒΟ 

295 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 20/10/2021 ΨΝΞΧΩΞΒ-ΠΓΠ 

296 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το 
Κέντρο Υγείας Δικαίων 20/10/2021 ΨΑ0ΨΩΞΒ-ΨΨΒ 

297 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της 
Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 

20/10/2021 6ΣΔ4ΩΞΒ-ΓΥ3 

298 

Αξιολόγηση παρεχόμενων εξηγήσεων οικονομικού φορέα λόγω 
απόκλισης μεγαλύτερης των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από 
το Μ.Ο. του συνόλου των εκπτώσεων στο πλαίσιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: “Οδοστρωσία δασικής οδού 
«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 

20/10/2021 6819ΩΞΒ-ΒΩΞ 

299 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και 
εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) έτη (Ομάδα 12)” 

20/10/2021 6ΦΚ8ΩΞΒ-Α6Γ 

300 
Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού” 

20/10/2021 Ω0ΒΟΩΞΒ-Η0Ζ 

301 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση Προσφυγής – 
Αίτησης Αναστολής κατά του ΙΚΑ ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου 20/10/2021 Ψ8ΙΨΩΞΒ-8ΜΤ 

302 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 27/10/2021 ΨΨΣΒΩΞΒ-5ΗΒ 

303 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 27/10/2021 6ΖΜΜΩΞΒ-ΡΟΞ 

304 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 27/10/2021 9ΝΩ3ΩΞΒ-Ξ5Α 

305 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας λόγω 
σοβαρού προβλήματος υγείας 27/10/2021 Ω8ΣΣΩΞΒ-3ΩΔ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9F0
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A1%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-93%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%9F6%CE%A9%CE%9E%CE%92-844
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%A7%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9B%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%936
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A1%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A7%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-96%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%9B%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%92%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9E%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%93%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%910%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A8%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%944%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A53
https://diavgeia.gov.gr/doc/6819%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A9%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%916%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%92%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%970%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%99%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9C%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A3%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%97%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9C%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9F%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D%CE%A93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E5%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%A3%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A9%CE%94
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306 

Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση πρώην 
σχολικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Παταγής της Κοινότητας 
Νεοχωρίου και στην Κοινότητα Νεοχωρίου και αγροτεμαχίων στον 
οικισμό Παταγής της Κοινότητας Νεοχωρίου 

27/10/2021 6Ο35ΩΞΒ-37Ψ 

307 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αμπελακίων 27/10/2021 ΩΙ6ΠΩΞΒ-Ω5Ο 

308 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βάλτου 27/10/2021 6ΑΨΞΩΞΒ-ΨΛΩ 

309 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Ν. Χειμωνίου 27/10/2021 6077ΩΞΒ-Τ53 

310 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Καστανεών 27/10/2021 Ψ48ΒΩΞΒ-ΧΜ8 

311 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Στέρνας 27/10/2021 6ΚΨ2ΩΞΒ-3ΨΣ 

312 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ριζίων 27/10/2021 6Μ2ΑΩΞΒ-ΡΕΧ 

313 

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς 
στις Τοπικές Κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης Δήμου 
Ορεστιάδας” 

27/10/2021 ΩΦΠΟΩΞΒ-ΑΝ1 

314 

Έγκριση 2ης παράτασης διάρκειας της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης του έργου GreeTHiS 
“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)» 

27/10/2021 64ΖΦΩΞΒ-ΝΡ7 

315 

Έγκριση 3ης παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: 
«Παροχή 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)» 

27/10/2021 9ΜΟΤΩΞΒ-Φ7Α 

316 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – 
Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 

27/10/2021 9Β1ΙΩΞΒ-3ΓΑ 

317 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 27/10/2021 Ψ1ΟΣΩΞΒ-ΑΙΑ 

318 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών έργων 02/11/2021 9ΨΛ5ΩΞΒ-ΓΞΑ 

319 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 02/11/2021 664ΝΩΞΒ-Χ6Π 

320 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας 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 (Υπόλοιπα 
της υπ’ αριθμ. 16899/2020 Διακήρυξης)” 

02/11/2021 6ΤΧ8ΩΞΒ-0Ν6 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F35%CE%A9%CE%9E%CE%92-37%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%996%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A95%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A8%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9B%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6077%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A453
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A848%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9C8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A82%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A8%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C2%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%95%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A0%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9D1
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%96%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A17
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A67%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%921%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%93%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%99%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9B5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9E%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/664%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A76%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A78%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9D6
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321 

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για την 
αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
Ορεστιάδας (Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 
για το βοηθητικό γήπεδο Ορεστιάδας)” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

02/11/2021 9ΤΩΟΩΞΒ-ΨΥ7 

322 

Έγκριση 4ου 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)” 

02/11/2021 ΨΡ0ΜΩΞΒ-Ρ5Α 

323 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 02/11/2021 ΨΗ5ΒΩΞΒ-ΩΓ6 

324 

Εξέταση ένστασης της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την 
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ / ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 297/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας με θέμα: «Έγκριση 1ου 
πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 
2ο Νηπιαγωγείο)”» 

05/11/2021 Ψ75ΟΩΞΒ-ΠΛΝ 

325 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022 

09/11/2021 Ω8Κ9ΩΞΒ-ΥΩ8 

326 
Έλεγχος για τον μήνα Οκτώβριο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/11/2021 Ρ83ΚΩΞΒ-9ΥΡ 

327 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 09/11/2021 6ΑΟΩΩΞΒ-2ΗΥ 

328 

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών 
πραγμάτων του Δήμου Ορεστιάδας (εγκαταλελειμμένα οχήματα 
ιδιωτών, χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, μεταλλικοί κάδοι, παλαιός 
μεταλλικός εξοπλισμός) 

09/11/2021 ΩΦΙΛΩΞΒ-ΡΚΠ 

329 
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού 
πληροφορικής για τον Δήμο Ορεστιάδας για τα έτη 2020-2021” 

09/11/2021 ΨΙ7ΓΩΞΒ-Π2Β 

330 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 16/11/2021 ΨΧ88ΩΞΒ-ΝΟΗ 

331 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 320/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου 
εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας 
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 
(Υπόλοιπα της υπ’ αριθμ. 16899/2020 Διακήρυξης)”» 

16/11/2021 6ΞΝΙΩΞΒ-31Κ 

332 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 23/11/2021 ΨΛΦΔΩΞΒ-Ζ14 

333 

Έγκριση φιλοξενίας επίσημων προσκεκλημένων, στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εμβέλειας δράσης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: 
«Μικρή Επανάσταση στην Εκπαίδευση: αναδεικνύουμε τις 
ψηφιακές δυνατότητες των Ελλήνων του Αύριο», με αφορμή τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το βλέμμα στο 
ψηφιακό μέλλον και εξειδίκευση της πίστωσης 

23/11/2021 Ψ5Π3ΩΞΒ-6Θ5 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A9%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A57
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A10%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A15%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%975%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%936
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A875%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9B%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A183%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%A5%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9F%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%97%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9A%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%997%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A02%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A788%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9F%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-31%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A6%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9614
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A03%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%985
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334 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21512/15.11.2021 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 θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

23/11/2021 9Π8ΣΩΞΒ-7Ω5 

335 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας 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 (Υπόλοιπα 
της υπ’ αριθμ. 16899/2020 Διακήρυξης και ποσό υπερδέσμευσης)” 

23/11/2021 6ΞΥ5ΩΞΒ-ΞΕΓ 

336 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος 
κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 

23/11/2021 ΨΘ6ΘΩΞΒ-Μ95 

337 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή χρηματοδοτούμενου έργου 
ενταγμένου στη ΣΑΕ 572 (ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57200002) 23/11/2021 Ω2Β6ΩΞΒ-6ΟΔ 

338 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον 
προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού και 
του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 και 
εκείθεν 

30/11/2021 Ω307ΩΞΒ-Η7Σ 

339 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 30/11/2021 6396ΩΞΒ-1ΔΦ 

340 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας σχετικά με τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 

30/11/2021 Ω3ΜΛΩΞΒ-Γ4Ι 

341 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. “Δημοτική 
Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας” 30/11/2021 ΩΗΕ8ΩΞΒ-ΧΚΝ 

342 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 30/11/2021 ΨΦ4ΓΩΞΒ-ΚΡ3 

343 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και 
συνοδευτικού εξοπλισμού” 

30/11/2021 621ΦΩΞΒ-ΣΣΑ 

344 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 
καθαρότητας & ευπρεπισμού δήμου Ορεστιάδας, σχολικές 
επιτροπές & νομικά πρόσωπα, ετών 2021-2022-2023 (Ομάδα Α΄: 
Απορρυπαντικά & Σαπούνια)» μόνο όσον αφορά το συνολικό ποσό 
κατακύρωσης 

30/11/2021 Ψ8Φ7ΩΞΒ-ΟΝ3 

345 

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 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” 

30/11/2021 6Υ8ΑΩΞΒ-59Τ 

346 Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη 
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων 30/11/2021 ΨΨ7ΗΩΞΒ-ΛΣΛ 

347 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία 
της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” 30/11/2021 ΨΒ19ΩΞΒ-ΙΥ4 

348 Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή 
πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 30/11/2021 65ΚΝΩΞΒ-ΔΤ5 

349 Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας 30/11/2021 Ω2ΦΓΩΞΒ-ΔΨΙ 

350 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 07/12/2021 ΨΚΣΜΩΞΒ-ΣΓΑ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A08%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A55%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%95%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%986%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%926%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%9F%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9307%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%977%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6396%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%94%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9C%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%934%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%958%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%9A%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A64%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A13
https://diavgeia.gov.gr/doc/621%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A3%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%A67%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9D3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A58%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-59%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A87%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%A3%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9219%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A54
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9A%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A45
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A6%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A8%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%93%CE%91
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351 
Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

07/12/2021 66ΜΘΩΞΒ-ΛΝΒ 

352 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 07/12/2021 ΨΠΩΝΩΞΒ-Ψ2Γ 
353 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 07/12/2021 ΨΑΖ0ΩΞΒ-004 

354 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22844/01.12.2021 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 θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

07/12/2021 ΩΑΙΚΩΞΒ-ΡΑΑ 

355 Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
ποτιστικών και ξηρικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεοχωρίου 07/12/2021 ΨΞΛΛΩΞΒ-ΜΟ9 

356 
Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά 
εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Καστανεών λόγω 
θανάτου του μισθωτή 

07/12/2021 ΨΕ1ΗΩΞΒ-1ΡΓ 

357 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών για το έτος 2022 07/12/2021 ΩΞ2ΕΩΞΒ-5ΟΙ 

358 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
αξιολόγηση ενστάσεων διαγωνισμών για το έτος 2022 07/12/2021 6ΗΨΦΩΞΒ-Τ23 

359 

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ορεστιάδας στην 
πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 
(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, με τίτλο: “Ανάπλαση 
οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική 
πλατεία Ορεστιάδας” 

07/12/2021 9ΟΛΖΩΞΒ-353 

360 Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου 
Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” 07/12/2021 ΨΒΓΥΩΞΒ-ΚΛΤ 

361 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 
«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 

07/12/2021 6ΝΡΦΩΞΒ-ΠΓ7 

362 Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης: “Σύνταξη 
κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας” 07/12/2021 6ΦΥΣΩΞΒ-ΟΘΖ 

363 
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
“Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό 
Σχολείο Ν. Βύσσας (Αποπεράτωση)” 

07/12/2021 Ω33ΚΩΞΒ-ΩΞΔ 

364 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 07/12/2021 ΨΒ8ΜΩΞΒ-Γ1Ξ 

365 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 14/12/2021 Ψ3ΕΧΩΞΒ-3ΕΧ 

366 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 14/12/2021 9ΩΡΔΩΞΒ-ΜΗΡ 

367 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ 
Α.Α.Ε.)», με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων 
προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - 
Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2022 

14/12/2021 624ΦΩΞΒ-Ε9Β 

368 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2021 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και 
«βιώσιμης κινητικότητας»” 

14/12/2021 ΨΤΔΦΩΞΒ-ΡΛ7 
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369 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. Α191/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

14/12/2021 Ψ6ΒΓΩΞΒ-ΧΜΙ 

370 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση έφεσης κατά της 
υπ’ αριθμ. Α192/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

14/12/2021 921ΧΩΞΒ-3Φ0 

371 Έγκριση κίνησης εκτός ορίων του νομού του ΚΗΙ 8597 
υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ορεστιάδας 14/12/2021 9ΘΘ5ΩΞΒ-7Λ4 

372 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 14/12/2021 99Ο1ΩΞΒ-048 

373 Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 21/12/2021 ΨΚΘ8ΩΞΒ-Μ2Α 

374 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 21/12/2021 Ω3ΩΟΩΞΒ-8ΞΠ 

375 Έγκριση επιχορήγησης του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου 
Ορέστης Ορεστιάδας έτους 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης 21/12/2021 6ΘΥΕΩΞΒ-00Ε 

376 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2021 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της 
πράξης με τίτλο: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας»” 

21/12/2021 9Κ44ΩΞΒ-Λ67 

377 
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
“Συντήρηση – επισκευή υποδομών δικτύου οπτικών ινών Δήμου 
Ορεστιάδας” 

21/12/2021 6Φ9ΗΩΞΒ-Δ7Κ 

378 
Έγκριση 6ου ΑΠΕ για το έργο: “Επισκευή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου 
Ορεστιάδας” 

05/10/2021 97Φ3ΩΞΒ-2Ν8 

378 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση στεγών σε 
σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 

21/12/2021 6ΥΧΡΩΞΒ-7Γ1 

379 
Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

21/12/2021 ΨΕ14ΩΞΒ-Λ1Λ 

380 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής όσον αφορά την αντικατάσταση μέλους 21/12/2021 ΨΩ3ΖΩΞΒ-43Ι 

381 
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο  
Ορεστιάδας” 

21/12/2021 ΩΓΦΚΩΞΒ-ΖΜΡ 

382 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υποβολή πρόσθετων λόγων 
επί της υπ’ αριθμ. ΠΡ138/21-10-2021 προσφυγής – Αίτησης 
Αναστολής – Αίτησης προσωρινής ρύθμισης κατάστασης ενώπιον 
Διοικητικού Δικαστηρίου 

21/12/2021 ΨΦ99ΩΞΒ-1Β6 

383 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/12/2021 ΩΦ06ΩΞΒ-41Ω 
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384 

Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021, από 01.01.2022 έως 
31.03.2022, που συνάφθηκαν σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής πρόσληψης προσωπικού  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας, λήψης 
προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν.2190/94 & του άρθρου 74 (παρ.2) του Ν.4745/20 

28/12/2021 9Β0ΕΩΞΒ-ΨΣΠ 

385 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 194/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 28/12/2021 Ψ2ΘΡΩΞΒ-Φ0Β 

386 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης έτους 2022 28/12/2021 6Ι6ΒΩΞΒ-431 

387 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 28/12/2021 6Χ5ΟΩΞΒ-Θ86 

388 

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου 
Ορεστιάδας έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 
του Ν.4555/2018 

28/12/2021 ΩΥ8ΦΩΞΒ-625 

389 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών 
πραγμάτων του Δήμου Ορεστιάδας (εγκαταλελειμμένα οχήματα 
ιδιωτών, χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, μεταλλικοί κάδοι, παλαιός 
μεταλλικός εξοπλισμός) 

28/12/2021 6ΨΗΧΩΞΒ-ΩΜΓ 

390 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 
συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 

28/12/2021 6Ν68ΩΞΒ-ΘΥΑ 

 
Τελευταία ενημέρωση 23/02/2022 
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