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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.69/160/οικ.8032/10.05.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 18.05.2021 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 των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) αγροτεμαχίων της 

Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 

2.  

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 

3.  

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” 

4.  

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” 

5.  

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” 

6.  

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  

7.  
Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη Θεόδωρου για την 

προμήθεια καυσίμων  

8.  

Έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και τεκμηρίωση σκοπιμότητας της μελέτης με 

τίτλο: “Πολυχώρος μνήμης Καραγατσιανών και Αδριανουπολιτών προσφύγων στην 

πόλη της Ορεστιάδας” 



9.  

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 

10.  

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” 

11.  
Έγκριση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης: “Τεχνική μελέτη για την επισκευή 

Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” 

12.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


