
                                                                                                                  Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                            Χρόνος διατήρησης: Διηνεκές 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Ταx.Δ/vση: Β. Κωv/voυ 9-11                      Ορεστιάδα  23.04.2021 
Τ.Κ. 68200 Ν. Ορεστιάδα                                                       Αριθμ. Πρωτ.:  6906 
Τηλ. : 2552350335 
Fax:   2552029966        ΠΡΟΣ 
                                                    Τα μέλη της Οικονομικής                 
                          Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας            
 
 
  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
    Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
σήμερα και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 
Τακτική συνεδρίαση στις 27.04.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία λόγω των μέτρων 
στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς 

1.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) αγροτεμαχίων της 
Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 

2.  Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

3.  

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 

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

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

6.  
Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μελέτης με 
τίτλο: “Ενεργειακή επιθεώρηση, μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημαρχείου 
Ορεστιάδας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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