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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

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

σήμερα και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17.05.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 25.05.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία λόγω των μέτρων 

στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, 

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

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

1.  Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 

2.  

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: 

“Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας και Σταθμών Φόρτισης 

αυτών” 

3.  
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: 

“Προμήθεια ασφαλτομίγματος στο Δήμο Ορεστιάδας” 

4.  
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση επισκευή 

των αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Ορεστιάδας” 

5.  

Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση και 

επισκευή των δύο υφιστάμενων δημοτικών γηπέδων αντισφαίρισης στο άλσος 

Κάραγατς του Δήμου 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: “Συντήρηση δημοτικών ανοικτών 

αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Δήμου Ορεστιάδας” 

στο πλαίσιο της AT10 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

7.  

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) 

8.  

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)» 



9.  

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)» 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


