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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
σήμερα και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε
Τακτική συνεδρίαση στις 20.04.2021 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:
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Θέματα ημερήσιας διάταξης
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
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
Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής
Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου της Κοινότητας Ν. Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση συνδιοργάνωσης του 3ου 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
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”
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”
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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
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”
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”
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”
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο
κατά το σκέλος 4 της απόφασης σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 2555/15.02.2021
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”
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

