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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’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28.06.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Τακτική συνεδρίαση στις 06.07.2021 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 Ιούνιο 2021 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας 

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

2.  
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 86/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως 

προς τον αριθμό των ατόμων για την πρόσληψη ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) 

3.  

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε Τοπικές 

Κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας” 

4.  

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 

“Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων και ειδών θέρμανσης εξωτερικού 

χώρου σε Τοπικές Κοινότητες” 

5.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το 

σκέλος 2 της απόφασης σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 1147/2021 απόφασης της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανάδειξη νέου 

προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια 

και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων 

σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας” 

6.  Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” 

7.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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