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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, την υπ’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 
69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική 
συνεδρίαση στις 07.12.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία 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 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

2.  Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2021 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

3.  Έγκριση γενόμενων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 
4.  Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής  

5.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22844/01.12.2021 απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την 
απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση εσωτερικών χώρων του 
Δήμου λόγω θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

6.  Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποτιστικών και ξηρικών 
αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεοχωρίου 

7.  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικά εκμίσθωσης αγροτεμαχίων 
της Κοινότητας Καστανεών λόγω θανάτου του μισθωτή 

8.  Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διενέργεια και αξιολόγηση 
διαγωνισμών για το έτος 2022 

9.  Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την αξιολόγηση ενστάσεων 
διαγωνισμών για το έτος 2022 

10.  

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Πράσινου 
Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου 
Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” 

11.  Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και 
σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” 



12.  
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του 
έργου με τίτλο: “Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής 
Πετρωτών” 

13.  Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης: “Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης 
Ορεστιάδας” 

14.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κλειστής 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας (Αποπεράτωση)” 

15.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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