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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

    Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

σήμερα και την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ.27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/Β΄/29.04.2021), καλούνται τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική συνεδρίαση στις 12.05.2021 ημέρα Τετάρτη 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.  
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

2.  
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – 

Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2021 

3.  
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 

4.  

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” 

5.  

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” 

6.  

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 

7.  

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” 

8.  

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” 

9.  

Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους 

απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας” 



10.  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και 

εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο 

Κολυμβητήριο Ορεστιάδας” 

11.  

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.  

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 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


