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Τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας 

ΠΡΟΣΚ Λ ΗΣ Η 

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/ 10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα 
και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1 72/οικ.15287/28.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ:Ψ3ΞΣ46ΜΤ Λ6-ΟΧ9), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική συνεδρίαση 

στις 03.08.2021 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 
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και των αποτελεσμάτων 

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από 

το δίκτυο Μ.Τ. με ισχύ 300,00KVA επαύξηση ισχύος από 3ΦΝΟ-5-85,ΟΟ KVA- σύνδεση με 
το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ ια λειτου ία του υποσταθ ού κολυ τ ίου και ο ισ ό υπολό ου 

Έγκριση της αλλαγής του υπευθύνου πράξης, του υπευθύνου επικοινωνίας και προέδρου της 
Κοινής Επιτροπ11ς Παρακολούθησης του συμφώνου συνεργασίας, της κοινής πρότασης με 

τίτλο "Επιδεικτικά έργα ενεργειακ~1ς αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου" στο 
Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώ ου)/ "GR-Ener " 
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο « Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Ορεστιάδας», στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021 » στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) - Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. του Υπου είου Πε ι άλλοντο & Ενέ εια . 
Έγκριση 2°" Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο:· 
«Προμήθεια ειδών καθαρότητας & ευπρεπισμού δήμου Ορεστιάδας, σχολικές επιτροπές & 
νο ικά π όσωπα, ετών 202 1-2022-2023 ο άδα α ·: απο υπαντικά & σαπούνια » 
Έγκριση 3°υ Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο : 
«Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα τοπικών Κοινοτήτων δήμου Ορεστιάδας 
πα άλλ1 λα π ο · θεια ε οπλισ ού ε ύ νασ ». 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων και 

ν σίδα στο δ' ο Ο εστιάδα ». 
Έγκριση εγγραφής νέου Κ.Α.Ε. και ενίσχυση υπάρχοντος Κ.Α.Ε. παγίας προκαταβολής για το 
οικ. έτο 2021 .· 


