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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.69/164/οικ.11266/08.06.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 
Τακτική συνεδρίαση στις 15.06.2021 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.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2021 

2.  
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση μέτρων ανακούφισης 
και στήριξης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις του Δήμου Ορεστιάδας λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 

3.  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά εκμίσθωσης αγροτεμαχίων 
της Κοινότητας Αμπελακίων λόγω θανάτου του μισθωτή 

4.  
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης εύφλεκτων υλικών, 
αντιπυρικής περιόδου 2021” 

5.  Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με 
τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

6.  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή εκθεμάτων στον εκθεσιακό χώρο 
«Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα 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)» 

7.  
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του 
έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας” 
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