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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.69/163/οικ.10556/01.06.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 08.06.2021 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.  
Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2021 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

2.  

Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνα πρακτικής σκοποβολής «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP» στις 

27.06.2021 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Σκοπευτικό Όμιλο Ορεστιάδας και 

εξειδίκευση της πίστωσης 

3.  

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της προτεινόμενης Πράξης με 

τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Ορεστιάδας» για την υποβολή 

πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο: 

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία 

- πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 

και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

4.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε 

συμμόρφωση των υπ’ αριθμ. 985/10.05.2021 και 986/10.05.2021 αποφάσεων της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και λήψη απόφασης σχετικά 

με τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας” 

5.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών 

κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας” 

6.  
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου 

Ορεστιάδας” 

7.  
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου 

Ορεστιάδας” 

8.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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