
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2022 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 18/01/2022 Ψ4Ι1ΩΞΒ-Ρ5Η 

2 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου 
για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν.4829/2021 στον Δήμο Ορεστιάδας 

18/01/2022 6ΡΚΚΩΞΒ-ΔΡΛ 

3 
Έλεγχος για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

18/01/2022 ΨΔΔΩΩΞΒ-ΓΧΚ 

4 
Ορισμός του ύψους της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) για το έτος 2022 

18/01/2022 ΩΣ6ΓΩΞΒ-Δ2Η 

5 
Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας 
για το έτος 2022 

18/01/2022 Ω3ΕΦΩΞΒ-ΡΚ2 

6 Έγκριση επιχορήγησης της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” 
από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2022 18/01/2022 Ψ1ΙΞΩΞΒ-ΦΥΠ 

7 
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2022 
σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

18/01/2022 6ΟΖΗΩΞΒ-ΕΜ8 

8 Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθούς 18/01/2022 6ΦΑΩΩΞΒ-ΥΓΕ 

9 
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής 
Πετρωτών” 

18/01/2022 ΨΩΓΠΩΞΒ-ΤΒ2 

10 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με ενδοδικαστική επίλυση 
διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την από 08.09.2021 αγωγή του 
Γεωργίου Παπαντωνίου που άσκησε κατά του Δήμου Ορεστιάδας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

18/01/2022 6ΨΜ1ΩΞΒ-ΔΦΒ 

11 

Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με 
τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας» 
και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των 
δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ορεστιάδας» που θα 
υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29.11.2021 Πρόσκληση με 
Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-
Φ5Π) και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 
14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και έγκριση σύναψης 
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Ορεστιάδας 
για την υλοποίηση της εν λόγω πρότασης 

21/01/2022 Ω5ΝΙΩΞΒ-ΤΟ9 

12 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2021 25/01/2022 9ΥΧΝΩΞΒ-ΨΩ6 

13 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 374/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής όσον αφορά το 1ο και 2ο σκέλος της 25/01/2022 ΨΥΘΥΩΞΒ-4ΦΡ 

14 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 25/01/2022 6ΠΥ8ΩΞΒ-5Χ6 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%991%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A15%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%9A%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A1%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%94%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A7%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A36%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%942%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9A2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%96%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9C8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%91%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%93%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%93%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%922
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9C1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A6%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9F9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%A7%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A6%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A58%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A76


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

15 Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: “Οδική σύνδεση οικισμού 
Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 25/01/2022 9ΜΘΦΩΞΒ-ΘΟΞ 

16 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2022, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

01/02/2022 96ΜΚΩΞΒ-5Γ0 

17 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2022 

01/02/2022 ΨΝ76ΩΞΒ-84Ω 

18 Έγκριση διαγραφής μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν.4795/2021 01/02/2022 6ΝΞΒΩΞΒ-ΑΑΗ 

19 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 01/02/2022 69ΘΦΩΞΒ-ΕΗΑ 

20 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιούλιος - 
Δεκέμβριος 2021) 01/02/2022 61ΤΖΩΞΒ-ΞΘΜ 

21 

Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Δράσεις ανάδειξης 
μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης πέτρας και 
ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο Τριγώνου 
Ορεστιάδας” 

01/02/2022 Ψ571ΩΞΒ-6Κ2 

22 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων κατά αγνώστου σχετικά με το από 28.01.2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πρασίνου 

01/02/2022 9Φ3ΟΩΞΒ-ΧΥ1 

23 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 08/02/2022 943ΧΩΞΒ-ΔΗΟ 

24 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό 
του Τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το στάσιμο 
εμπόριο και του Ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους θέσης ανά 
μέτρο και ανά ημέρα προσέλευσης για τις λαϊκές αγορές του 
Δήμου 

08/02/2022 ΨΣΒ4ΩΞΒ-ΧΕΖ 

25 
Έλεγχος για τον μήνα Ιανουάριο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

08/02/2022 ΨΒΕΙΩΞΒ-Ε9Γ 

26 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 

08/02/2022 9Ξ0ΟΩΞΒ-9ΜΚ 

27 Αποδοχή δωρεάς εκθεμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου στον Δήμο 
Ορεστιάδας 08/02/2022 6ΟΨΦΩΞΒ-0ΓΒ 

28 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1896/02.02.2022 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Αποχιονισμός δρόμων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας” 

08/02/2022 62ΒΔΩΞΒ-ΚΘ7 

29 Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας” 08/02/2022 Ψ6ΞΚΩΞΒ-ΡΣΤ 

30 
Έγκριση 7ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: “Επισκευή 
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

08/02/2022 ΩΖΤΒΩΞΒ-ΥΩΡ 

31 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Βασιλείου Μαυρίδη 
και του Αντιδημάρχου Αρχοντή Αρχοντίδη ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
11.02.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

08/02/2022 ΨΑΑ7ΩΞΒ-Ι6Γ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%98%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%9F%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%9C%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%930
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D76%CE%A9%CE%9E%CE%92-84%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%91%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%98%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%97%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A4%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%98%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8571%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%9A2
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A63%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A51
https://diavgeia.gov.gr/doc/943%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%97%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%924%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%95%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%959%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E0%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9C%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%93%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%92%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%987
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9E%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A3%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A4%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A9%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%917%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%996%CE%93


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

32 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Προϊσταμένου Τμήματος 
Συντήρησης Έργων & Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Βλασάκη Καλεντζίδη, ενώπιον του 
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 
11.02.2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

08/02/2022 67ΧΔΩΞΒ-5ΩΝ 

33 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 15/02/2022 ΨΣΞ0ΩΞΒ-Ψ87 

34 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 15/02/2022 6ΞΤΟΩΞΒ-ΒΝ3 

35 

Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση 
του Μέτρου Συνοδευτικών Υποστηρικτικών υπηρεσιών με 
αντικείμενο έργου: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 
ενδυνάμωσης και κοινωνικής-εργασιακής ένταξης των 
ωφελούμενων  Οικογενειών και των μελών τους, ΡΟΜΑ και 
ευπαθών ομάδων, μέλη ωφελουμένων  οικογενειών του ΤΕΒΑ, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό 
παρατάθηκε με την με ΑΔΑ:6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ Υπ. Εργασίας απόφαση 
τροποποίησης, για το διάστημα 01.03.2022 έως και 31.12.2022 και 
την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση 
παράτασης-συνέχισης μέχρι την λήξη του προγράμματος ΤΕΒΑ 

15/02/2022 64ΞΣΩΞΒ-ΓΙΖ 

36 

Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ για 
την διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το διάστημα 01.03.2022 
έως και 31.12.2022 και την δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης 
σε περίπτωση παράτασης-συνέχισης μέχρι την λήξη του 
προγράμματος ΤΕΒΑ 

15/02/2022 Ψ4ΥΙΩΞΒ-8Λ0 

37 

Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για 
την υλοποίηση του Μέτρου  Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
υπηρεσιών με αντικείμενο έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ», μέτρο που συμπεριλαμβάνει και τις αθλητικές 
δραστηριότητες (σύμφωνα με τις επεξηγήσεις  της Διαχειριστικής 
Αρχής που παρατίθενται από την διαχειριστική αρχή 
παρακολούθησης του προγράμματος), που αφορά μέλη 
ωφελούμενων οικογενειών του ΤΕΒΑ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, (όπως αυτό παρατάθηκε  με 
την με ΑΔΑ:6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ Υπ. Εργασίας, απόφαση 
τροποποίησης) για το διάστημα 01.03.2022 έως και 31.12.2022 και  
την  δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση 
παράτασης-συνέχισης μέχρι τη λήξη του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. 

15/02/2022 6Κ8ΗΩΞΒ-Α3Ξ 

38 Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθούς 15/02/2022 94ΒΓΩΞΒ-3Θ1 
39 Εξειδίκευση της πίστωσης εξόδων κηδείας άπορου δημότη 15/02/2022 66ΥΛΩΞΒ-ΘΕΧ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A7%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A9%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%9E0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A887
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A4%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%9D3
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%9E%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%99%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A5%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9B0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A8%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%913%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%92%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%981
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A5%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%95%CE%A7
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40 Έγκριση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 1896/02.02.2022 απόφασης Δημάρχου 15/02/2022 ΨΩ8ΘΩΞΒ-58Ε 

41 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Εργασίες 
ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου 
Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

17/02/2022 60ΤΝΩΞΒ-Μ3Θ 

42 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 
6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας”, που εμπίπτει στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

15/02/2022 65ΣΨΩΞΒ-ΨΦΛ 

43 
Έγκριση τροποποίησης μελέτης για το έργο με τίτλο: “Ανάπλαση 
οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική 
πλατεία Ορεστιάδας” 

15/02/2022 9ΘΩΡΩΞΒ-ΖΨ6 

44 

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” 

15/02/2022 9ΨΝ0ΩΞΒ-Ξ19 

45 

Εκ νέου έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2022, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

22/02/2022 6Ψ1ΦΩΞΒ-ΞΨ9 

46 
Εκ νέου έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2022 

22/02/2022 9Ο0ΩΩΞΒ-ΓΒΩ 

47 Πολυετής προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού 
Δήμου Ορεστιάδας  ετών 2023-2026 01/03/2022 9ΚΑ7ΩΞΒ-ΜΛΔ 

48 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2022 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
τροφίμων και φρέσκου γάλακτος προσωπικού για τα έτη 2023, 
2024 & 2025 Δήμου Ορεστιάδας” 

01/03/2022 62Ρ5ΩΞΒ-ΟΤΡ 

49 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, 
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

01/03/2022 Ψ74ΞΩΞΒ-ΡΝΧ 

50 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής 
υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής 
(Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2015-2016 & 
2018-2019 (Υπόλοιπα της υπ’ αριθμ. 16899/2020 Διακήρυξης και 
ποσό υπερδέσμευσης)” 

01/03/2022 6ΡΔ1ΩΞΒ-Ν0Ζ 

51 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την επέκταση οδικού 
φωτισμού (ΣΑΤΑ) 01/03/2022 60ΦΙΩΞΒ-4ΥΨ 

52 
Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: 
“Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας 
Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας” 

01/03/2022 ΨΖΠΞΩΞΒ-ΓΟΞ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A98%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-58%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C3%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A3%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A6%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A86
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9D0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E19
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A81%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A89
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%92%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%917%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9B%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A15%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A4%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A874%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9D%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%941%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D0%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A6%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A5%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9F%CE%9E
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53 

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος 
Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας 
με παλιό οικισμό Μπάρας” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020 και δέσμευσης περί ένταξης της εν 
λόγω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

01/03/2022 Ψ5ΛΔΩΞΒ-ΞΣΝ 

54 
Έγκριση γνωμοδότησης για νομική υποστήριξη του πρώην 
Αντιδημάρχου Ιωάννη Παπαϊωάννου ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 08.03.2022 

01/03/2022 9ΟΝΚΩΞΒ-ΣΣΕ 

55 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 01/03/2022 6ΓΑ5ΩΞΒ-Υ0Θ 

56 
Έλεγχος για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 των εσόδων και εξόδων 
του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Β.Δ. 17-05/15-06-1959 

08/03/2022 Ω8Μ6ΩΞΒ-Τ0Φ 

57 
Έγκριση διοργάνωσης Εθνικών εορτών 25ης Μαρτίου και 28ης 
Οκτωβρίου έτους 2022 από το Δήμο Ορεστιάδας και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

08/03/2022 Ψ991ΩΞΒ-ΚΘΖ 

58 

Έγκριση διοργάνωσης δράσεων από τον Δήμο Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο ανακήρυξης του 2022 ως «Έτος φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Αδριανουπόλεως (Φ.Σ.Α.)» και των δαπανών τους και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

08/03/2022 Ψ3Η6ΩΞΒ-ΣΗ1 

59 

Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο: 
“Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για την 
υλοποίηση της πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος 
κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς 

08/03/2022 9ΚΖΟΩΞΒ-ΖΘ0 

60 Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 
«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 08/03/2022 9ΤΞ4ΩΞΒ-ΖΗΓ 

61 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 08/03/2022 95ΕΦΩΞΒ-ΜΜ3 

62 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 15/03/2022 ΨΚ8ΛΩΞΒ-ΔΓΧ 

63 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 15/03/2022 68ΝΒΩΞΒ-656 

64 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 

15/03/2022 ΨΓ14ΩΞΒ-4Ε9 

65 

Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο: 
“Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για την 
υλοποίηση της πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος 
κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” και συγκρότηση επιτροπής 
διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς 

15/03/2022 ΨΚΕΖΩΞΒ-0ΡΙ 

66 

Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: “Δράσεις ανάδειξης 
μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης πέτρας και 
ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο Τριγώνου 
Ορεστιάδας” 

15/03/2022 ΩΑ3ΒΩΞΒ-ΞΓ7 

67 

Έγκριση γνωμοδότησης για νομική υποστήριξη του πρώην 
Αντιδημάρχου Ιωάννη Παπαϊωάννου ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 18.03.2022 ή 
σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

15/03/2022 699ΑΩΞΒ-6Φ9 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A3%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9D%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A3%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%915%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A50%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9C6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A40%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8991%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%98%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%976%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%971
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%96%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%980
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%9E4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%97%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9C3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A8%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%93%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9D%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-656
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9314%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%959
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%95%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A1%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%913%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%937
https://diavgeia.gov.gr/doc/699%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A69
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68 

Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021, όπως ισχύει, από 
01.04.2022 έως 31.05.2022, που συνάφθηκαν σύμφωνα με 
σχετικές αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής πρόσληψης 
προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος 
Ορεστιάδας, λήψης προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων, λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για την αποτροπή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν.2190/94 & του άρθρου 74 (παρ.2) του Ν.4745/20 

29/03/2022 ΩΣΚΙΩΞΒ-ΤΝ1 

69 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 29/03/2022 ΨΧΒ5ΩΞΒ-0ΩΒ 

70 Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου 
δημότη 29/03/2022 Ω2ΔΥΩΞΒ-7Χ2 

71 

Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της πράξης: «Επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου 
Έβρου»” 

29/03/2022 Ψ8ΥΗΩΞΒ-50Θ 

72 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Τεχνικών και 
Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Τεχνικός 
Σύμβουλος της πράξης: «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου»”, που 
εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

29/03/2022 ΩΑΓΒΩΞΒ-Τ70 

73 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 29/03/2022 93ΟΩΩΞΒ-ΡΩΘ 

74 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 05/04/2022 64ΒΗΩΞΒ-Ι9Ο 

75 
Έλεγχος για τον μήνα Μάρτιο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/04/2022 ΩΑ9ΖΩΞΒ-64Τ 

76 

Καθορισμός προσόντων πρόσληψης κατόπιν της έγκρισης 
πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 
2022 (εκτός Κ.Ε.Π.) και δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από τους 
πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31.12.2021, 2/18.01.2022 και 6/03.02.2022) 

05/04/2022 9ΞΝΒΩΞΒ-ΜΣΚ 

77 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και την 
Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων, ομαδικών και 
ατομικών αγωνισμάτων, που θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα 
από 28.04.2022 έως 01.05.2022, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

05/04/2022 ΨΞΦΖΩΞΒ-ΨΤΩ 

78 

Έγκριση συμπληρωματικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 
αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια 
ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ορεστιάδας για τρία (3) 
έτη (Ομάδα 12)” 

05/04/2022 ΨΩ4ΑΩΞΒ-Χ94 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%9A%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9D1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%925%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A9%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%94%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A72
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%A5%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-50%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%93%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A470
https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%9F%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A9%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%92%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%999%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%919%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-64%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9D%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A3%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A6%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A4%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A94%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A794
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79 
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Επισκευή 
της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” 

05/04/2022 9ΨΦΔΩΞΒ-Ε5Υ 

80 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών» Δήμου 
Ορεστιάδας”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016 

05/04/2022 Ψ3Σ3ΩΞΒ-6Ε5 

81 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Αποκατάσταση 
στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 05/04/2022 98ΟΔΩΞΒ-ΤΒΔ 

82 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση προσφυγής – 
Αίτησης Αναστολής  κατά του με αρ. πρωτ. 1028883/31.03.2022 
ενημερωτικού σημειώματος, καθώς και κάθε άλλης συναφούς 
πράξης κατά του ΕΦΚΑ 

05/04/2022 9ΨΖΖΩΞΒ-ΒΒ3 

83 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου Αρχοντή 
Αρχοντίδη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 08.04.2022 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο 

05/04/2022 66Ζ4ΩΞΒ-ΡΩΑ 

84 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 12/04/2022 ΨΑΕΓΩΞΒ-ΗΣΜ 

85 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 12/04/2022 ΨΜΑΠΩΞΒ-6ΒΘ 

86 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 12/04/2022 6ΑΞΣΩΞΒ-ΣΚΘ 

87 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 
στην Κοινότητα Ν. Βύσσας 12/04/2022 61Β0ΩΞΒ-ΒΤΨ 

88 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

12/04/2022 607ΘΩΞΒ-ΩΞΘ 

89 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής 
συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 
2015-2016 & 2018-2019 (Υπόλοιπα της υπ’ αριθμ. 16899/2020 
Διακήρυξης και ποσό υπερδέσμευσης)” 

12/04/2022 ΨΖΚΥΩΞΒ-ΑΧΧ 

90 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε 
επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου 
Ορεστιάδας” 

12/04/2022 60ΤΩΩΞΒ-ΕΟΡ 

91 

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου 
Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου 
Ορεστιάδας” 

12/04/2022 ΨΠΗ2ΩΞΒ-ΙΒΥ 

92 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς 
Ορεστιάδας” 

12/04/2022 ΡΓΒΧΩΞΒ-ΚΑΔ 

93 

Έγκριση νομικής υποστήριξης του Δημάρχου Βασιλείου Μαυρίδη 
σε υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο της 15.04.2022 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο 

12/04/2022 9ΙΥ2ΩΞΒ-ΟΒΩ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A6%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%955%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A33%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%955
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%92%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%96%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%923
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%964%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A9%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%92%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9E%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9A%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%920%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A4%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/607%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9E%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9A%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A7%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A4%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9F%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%972%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%92%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%93%CE%92%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%91%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A52%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%92%CE%A9


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

94 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 12/04/2022 9ΠΧ4ΩΞΒ-ΓΛ3 

95 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2022 19/04/2022 97ΓΡΩΞΒ-ΥΔ4 

96 Αποδοχή δωρεάς υλικών για την δημιουργία  μνημείου στην 
Κοινότητα Καβύλης 19/04/2022 95Τ5ΩΞΒ-4Λ4 

97 

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων από τον Δήμο Ορεστιάδας στο 
πλαίσιο ανακήρυξης του 2022 ως «Έτος φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Αδριανουπόλεως (Φ.Σ.Α.)» και των δαπανών τους και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

19/04/2022 6Ω8ΨΩΞΒ-ΔΜΑ 

98 Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2022 και 
εξειδίκευση πιστώσεων 19/04/2022 6ΛΚΥΩΞΒ-ΘΛΧ 

99 Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων” 19/04/2022 Ψ7ΡΔΩΞΒ-Χ4Ζ 

100 

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Ορεστιάδας” 

19/04/2022 Ψ7Σ6ΩΞΒ-ΙΧΞ 

101 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας” 

19/04/2022 Ψ6ΧΕΩΞΒ-0ΝΥ 

102 

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 322/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, βάσει γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΥΔΑΜΘ) και 
επαναδημοπράτηση του έργου με τίτλο: “Αναβάθμιση Η/Μ 
εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης 
(Υποέργο: Αναβάθμιση Η/Μ συστημάτων και ενσωμάτωση 
συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακό συγκρότημα του Δήμου 
Ορεστιάδας)” 

19/04/2022 6Σ65ΩΞΒ-ΟΒΞ 

103 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης 
Ορεστιάδας” 19/04/2022 91ΔΒΩΞΒ-Ν4Μ 

104 
Έγκριση αιτήματος παράτασης προσκόμισης δικαιολογητικών για 
το έργο: “Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού 
Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

10/05/2022 97Ψ9ΩΞΒ-ΩΗ2 

105 Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 
2021 10/05/2022 ΩΖ39ΩΞΒ-Δ2Ω 

106 
Έλεγχος για τον μήνα Απρίλιο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

10/05/2022 66Ν7ΩΞΒ-ΩΜΡ 

107 

Έγκριση πρόσκλησης και συμμετοχής ομιλητή στην Κεντρική 
εκδήλωση εορτασμού   του «Έτους φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
Αδριανουπόλεως (Φ.Σ.Α.)» στις 05.06.2022 διοργάνωσης από 
Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2022 ως «Έτος 
φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως (Φ.Σ.Α.)» και των 
δαπανών τους και εξειδίκευση της πίστωσης 

10/05/2022 ΨΠΦΥΩΞΒ-ΚΝ5 

108 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: «Αναβίωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων» από το Δήμο Ορεστιάδας σε συνεργασία με 
το 2ο ΓΕΛ Ορεστιάδας, έγκριση των δαπανών της μετακίνησης 
Ολυμπιονίκη και εξειδίκευση της πίστωσης 

10/05/2022 9ΩΓΤΩΞΒ-Ι4Θ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A74%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9B3
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%93%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%944
https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%A45%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9B4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A98%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9C%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9A%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%9B%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A1%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A74%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A36%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A7%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A7%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9D%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A365%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%92%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%94%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D4%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A89%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%972
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9639%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%942%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9D7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9C%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A6%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9D5
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%93%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%994%CE%98
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109 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 39/2022 νέας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
επαναληπτικής διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων” 

10/05/2022 6ΒΝΠΩΞΒ-ΤΩ5 

110 

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής 
συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 
2015-2016 & 2018-2019 (Υπόλοιπα της υπ’ αριθμ. 16899/2020 
Διακήρυξης και ποσό υπερδέσμευσης)” για την Ομάδα 3 

10/05/2022 6ΕΑ9ΩΞΒ-242 

111 

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Ορεστιάδας” 

10/05/2022 93ΨΓΩΞΒ-8ΞΔ 

112 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την 
χρηματοδότηση της υπηρεσίας: “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ορεστιάδας” στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές 
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

10/05/2022 6Γ8ΠΩΞΒ-36Ω 

113 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή 
πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” 10/05/2022 6ΗΗ2ΩΞΒ-7ΝΥ 

114 Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας” 10/05/2022 6Γ8ΨΩΞΒ-002 

115 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με 
τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για την 
υλοποίηση της πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος 
κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 

10/05/2022 ΨΓ4ΑΩΞΒ-Μ3Ι 

116 

Έγκριση 3ης παράτασης για το έργο: “Δράσεις ανάδειξης 
μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης πέτρας και 
ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο Τριγώνου 
Ορεστιάδας” 

10/05/2022 993ΤΩΞΒ-ΖΚ3 

117 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Οδοστρωσία δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής 
Πετρωτών” 

10/05/2022 Ω28ΥΩΞΒ-ΔΨ1 

118 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία 
της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” 10/05/2022 6ΩΖΣΩΞΒ-53Ι 

119 Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” 10/05/2022 6ΥΑΗΩΞΒ-927 

120 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 10/05/2022 9ΓΨΘΩΞΒ-1ΦΙ 

121 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 19/05/2022 6Ο9ΓΩΞΒ-ΣΡΝ 

122 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 19/05/2022 Ψ660ΩΞΒ-ΔΦΚ 

123 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 19/05/2022 Ψ6ΙΤΩΞΒ-Τ4Ξ 

124 

Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και 
ενός (1) ΔΕ οδηγού (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, 
τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

19/05/2022 6ΝΠΩΩΞΒ-36Α 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%9D%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%919%CE%A9%CE%9E%CE%92-242
https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%A8%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9E%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%938%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-36%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%972%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%9D%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%938%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-002
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%934%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C3%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/993%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A928%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A81
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-53%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%91%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-927
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A6%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F9%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A1%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8660%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A6%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A44%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A0%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-36%CE%91
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125 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Ορεστιάδας και το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ημερίδας με θέμα: “Βιώσιμες και 
ασφαλείς πόλεις”, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

19/05/2022 ΨΞΚΝΩΞΒ-3ΞΑ 

126 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Ορεστιάδας ημερίδας με θέμα: «Μείζον 
Εθνικό ζήτημα του προσδιορισμού των θαλάσσιων ζωνών και των 
συνεπειών του στην διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος» 
που θα πραγματοποιηθεί στις 24.05.2022, έγκριση των δαπανών 
και εξειδίκευση της πίστωσης 

19/05/2022 6Π70ΩΞΒ-4ΒΡ 

127 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Ορεστιάδας και την 
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης του προγράμματος 
«Τρίποντα στα Σχολεία» που θα πραγματοποιηθεί στις 30.05.2022 
και 01.06.2022, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

19/05/2022 ΨΙΦΟΩΞΒ-ΡΒ2 

128 
Έγκριση φιλοξενίας Ειδικών τεχνικών επιστημόνων για την 
συναρμολόγηση και τοποθέτηση των εκθεμάτων του Ιδρύματος 
Ευγενίδου 

19/05/2022 9ΡΝΡΩΞΒ-6ΥΩ 

129 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην 
Κοινότητα Ν. Βύσσας 19/05/2022 ΩΝΠΤΩΞΒ-ΒΞ4 

130 
Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: 
“Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την 
κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” από το Πράσινο Ταμείο 

19/05/2022 ΨΟΙΒΩΞΒ-ΦΑΤ 

131 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: 
“Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με 
Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

19/05/2022 9Υ3ΓΩΞΒ-Ε89 

132 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με 
Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

19/05/2022 Ω8ΑΡΩΞΒ-ΞΚ1 

133 

Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης για 
την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - 
μελετητή για την υλοποίηση της πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση 
συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 

19/05/2022 633ΜΩΞΒ-ΣΓΒ 

134 
Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 84/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με τίτλο: “Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 
2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” 

24/05/2022 998ΙΩΞΒ-89Π 

135 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 24/05/2022 60ΗΝΩΞΒ-ΙΩΨ 

136 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 24/05/2022 Ψ17ΗΩΞΒ-ΘΙ2 

137 
Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα “Χαμόγελο του Παιδιού” έτους 2022 και εξειδίκευση 
της πίστωσης 

24/05/2022 Ψ7ΣΖΩΞΒ-ΕΦ1 

138 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τίτλο: “Γιορτές Παλιού 
Σταθμού Ν. Ορεστιάδας” στις 17-19.06.2022 από το Δήμο 
Ορεστιάδας και την “Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού”, 
έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

24/05/2022 6ΜΛΛΩΞΒ-ΥΑΞ 

139 
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Προληπτικά μέτρα για την 
αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης 
εναπόθεσης εύφλεκτων υλικών, αντιπυρικής περιόδου 2022” 

24/05/2022 6ΓΡ0ΩΞΒ-ΨΡ5 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9A%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9E%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A070%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%92%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%922
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%9D%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A5%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%9E4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%91%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A53%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9589
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/633%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%93%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/998%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-89%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A9%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A817%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%992
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A61
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A10%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%A15
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140 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2022 μελέτης του υποέργου με τίτλο: 
“Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς”, στα πλαίσια του έργου: «Εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
υπηρεσίες στειρώσεων στον Δήμο Ορεστιάδας» 

24/05/2022 90Χ7ΩΞΒ-2ΞΖ 

141 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2022 μελέτης του υποέργου με τίτλο: 
“Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων Δήμου Ορεστιάδας”, 
στα πλαίσια του έργου: «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και υπηρεσίες στειρώσεων στον 
Δήμο Ορεστιάδας» 

24/05/2022 61ΗΦΩΞΒ-ΣΡΖ 

142 

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του 
έργου με τίτλο: «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και υπηρεσίες στειρώσεων στο Δήμο 
Ορεστιάδας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ του ΥΠΕΣ 

24/05/2022 994ΜΩΞΒ-16Σ 

143 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την ενδοδικαστική επίλυση 
διαφοράς σε συμβούλιο σχετικά με την από 24.02.2022 αγωγή της 
«ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που 
άσκησε κατά του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής 

24/05/2022 Ψ8Ξ2ΩΞΒ-687 

144 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 24/05/2022 6Ζ46ΩΞΒ-ΟΞΠ 

145 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης απότισης τιμής στους 
θανόντες γηγενείς  πρωτεργάτες της εθελοντικής αιμοδοσίας στις 
25.06.2022 από το Δήμο Ορεστιάδας και την ΑΕΙΘΑΛΙΑ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
(για λογαριασμό της ομάδας Παλαίμαχοι Εθελοντές Αιμοδότες 
Ελλάδος), έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

01/06/2022 ΨΓ6ΦΩΞΒ-Χ07 

146 

Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνα Level III Πρακτικής Σκοποβολής 
IPSC της Α ζώνης με την ονομασία «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP #9» στις 18-
19.06.2022 από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Σκοπευτικό Όμιλο 
Ορεστιάδας, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

01/06/2022 ΨΙ77ΩΞΒ-Θ8Ω 

147 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 71/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και επανέγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και 
τρόπου υλοποίησης της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της 
πράξης: «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων του Βορείου Έβρου»” 

01/06/2022 6ΚΣΣΩΞΒ-Η91 

148 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 72/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και επανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της πράξης: «Επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου 
Έβρου»”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 9 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

01/06/2022 ΨΛΣΔΩΞΒ-ΛΓ2 

149 
Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο 
με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” 

01/06/2022 9ΒΩΘΩΞΒ-Κ78 

150 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
Ορεστιάδα 2018” 01/06/2022 ΨΠ4ΦΩΞΒ-Ε6Ν 

https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A77%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9E%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%97%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%A1%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/994%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-16%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9E2%CE%A9%CE%9E%CE%92-687
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9646%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9E%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%936%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A707
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9977%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%988%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A3%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9791
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%932
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A9%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A78
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A04%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%956%CE%9D
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151 
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
“Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και 
λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

01/06/2022 ΩΣΔΟΩΞΒ-Π9Η 

152 
Έλεγχος για τον μήνα Μάιο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

07/06/2022 61ΝΟΩΞΒ-Ξ15 

153 

Έγκριση υλοποίησης τιμητικών εκδηλώσεων για την Ανακήρυξη 
του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδα Δημητριάδη – 
Ευγενίδη, ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Ορεστιάδας, έγκριση 
των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

07/06/2022 ΩΤ3ΗΩΞΒ-7ΩΛ 

154 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 80/2020 
επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 
των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Οικοδομικές και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου 
θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας” 

07/06/2022 ΨΒΠΗΩΞΒ-ΝΗΗ 

155 
Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων” 

07/06/2022 Ψ00ΣΩΞΒ-ΤΜΚ 

156 

Αποδοχή ένταξης και όρων χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 
Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του 
περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων 
(ΤΣ)» 

07/06/2022 ΨΞΤΑΩΞΒ-Β5Σ 

157 

Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του 
Δήμου Ορεστιάδας” 

07/06/2022 6Ι5ΩΩΞΒ-1ΔΔ 

158 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης 
Ορεστιάδας” 

07/06/2022 9ΦΙΟΩΞΒ-ΚΒΩ 

159 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: 
“Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου 
δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – 
Σάκκου Ορεστιάδας” 

07/06/2022 6Δ4ΕΩΞΒ-ΤΤΛ 

160 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 14/06/2022 6ΖΦΤΩΞΒ-ΑΞΣ 

161 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 14/06/2022 ΡΟΓ5ΩΞΒ-8ΤΗ 

162 Εξειδίκευση της πίστωσης εξόδων κηδείας άπορου δημότη 14/06/2022 ΨΘΘΦΩΞΒ-0Η3 

163 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 97/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής μόνο όσον αφορά την ημερομηνία εκδήλωσης 14/06/2022 9ΨΥΩΩΞΒ-Ψ7Κ 

164 

Έγκριση φιλοξενίας και υλοποίησης τιμητικών εκδηλώσεων στα 
πλαίσια της Ανακήρυξης του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου, 
Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη, ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου 
Ορεστιάδας, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση των πιστώσεων 

14/06/2022 Ψ7ΘΣΩΞΒ-0ΗΜ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%94%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A09%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%9D%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E15
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A43%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A9%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%A0%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%97%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A800%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9C%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%925%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%995%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%94%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%92%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%944%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A4%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A6%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9E%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%935%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A4%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%98%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%973
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A5%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A87%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%98%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%97%CE%9C
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165 

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 1ου Αγώνα Δρόμου «ΟΡΕΣΤΗΣ» 10 
χλμ και αγώνα δρόμου και δυναμικού βαδίσματος 3χλμ στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων «Ορέστεια 2022» από τον Δήμο 
Ορεστιάδας και τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα στις 25.06.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

14/06/2022 604ΞΩΞΒ-ΑΤ6 

166 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου 
Ορεστιάδας” 

14/06/2022 6ΨΦΤΩΞΒ-ΘΣΣ 

167 

Έγκριση φιλοξενίας του Δημάρχου και ενός Δημοτικού Συμβούλου 
του Δήμου Μόρφου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου 
Ορεστιάδας “Ορέστεια 2022”, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

21/06/2022 Ω8Δ0ΩΞΒ-ΠΗΑ 

168 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 4/2021 
επικαιροποιημένης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός 
των όρων διακήρυξης της πράξης με τίτλο: “Δράση παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών” 

21/06/2022 ΨΖΞΒΩΞΒ-ΩΨΣ 

169 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με προμήθεια 
εξοπλισμού εκγύμνασης” 

21/06/2022 ΨΨΒ5ΩΞΒ-4Σ9 

170 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 21/06/2022 62ΔΥΩΞΒ-ΗΚΩ 

171 

Έγκριση των αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με τις απευθείας 
αναθέσεις με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
“Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τριγώνου”, 
“Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ  Ορεστιάδας” και 
“Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυπρίνου” 

28/06/2022 6066ΩΞΒ-7Ε3 

172 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12226/21.06.2022 απόφασης Δημάρχου 
σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσία διάθεσης ΑΕΚΚ” 

28/06/2022 ΨΗΩΜΩΞΒ-Ι3Β 

173 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων” 

28/06/2022 ΨΡ7ΜΩΞΒ-ΘΦ8 

174 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Εργασίες 
συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης 
Ορεστιάδας” 

28/06/2022 ΩΑ1ΜΩΞΒ-ΑΥΝ 

175 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου 
πόλης Ορεστιάδας” 

28/06/2022 Ψ7ΥΡΩΞΒ-Υ9Ω 

176 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης 
Κοινότητας Ορμενίου με Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

28/06/2022 6Σ8ΩΩΞΒ-ΓΓΦ 

177 Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 28/06/2022 6ΚΔΧΩΞΒ-ΗΒΘ 

178 Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: “Οδοστρωσία δασικής οδού 
«Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 28/06/2022 98ΗΟΩΞΒ-ΨΚΑ 

179 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου: “Συντήρηση νεκροταφείων στη ΔΕ Κυπρίνου” 28/06/2022 9ΗΛΟΩΞΒ-Ξ7Σ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/604%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A46
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A6%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A3%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%940%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%97%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A8%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%925%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A39
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%94%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9A%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6066%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%953
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%993%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A17%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%98%CE%A68
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%911%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A5%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A59%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A38%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%93%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%94%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%92%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%97%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%9A%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E7%CE%A3
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180 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 28/06/2022 ΨΛΟ1ΩΞΒ-ΒΗ9 

181 Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2023 05/07/2022 ΨΛΣΖΩΞΒ-ΤΨΔ 

182 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/07/2022 Ψ4ΘΔΩΞΒ-Ρ9Φ 

183 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 05/07/2022 ΨΟΥΓΩΞΒ-3ΔΝ 

184 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 05/07/2022 ΨΝΒ3ΩΞΒ-ΙΨ5 

185 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού” 

05/07/2022 Ψ2ΑΨΩΞΒ-ΡΘ1 

186 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Επισκευή της «Ιρλανδικής Διάβασης 
Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” 

05/07/2022 Ψ808ΩΞΒ-ΩΒΤ 

187 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου 
Ορεστιάδας” 

05/07/2022 ΨΕΖΡΩΞΒ-8ΔΣ 

188 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 12/07/2022 ΩΧΩΨΩΞΒ-ΡΙΚ 

189 

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο:  «Τεχνικός σύμβουλος της πράξης 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου» 

12/07/2022 91ΨΩΩΞΒ-ΖΦΝ 

190 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την επέκταση οδικού 
φωτισμού (ΣΑΤΑ) 12/07/2022 ΩΝΦ4ΩΞΒ-ΙΓ1 

191 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 12/07/2022 ΨΑ3ΜΩΞΒ-931 

192 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ' αριθ. Α101/2022 
απόφασης Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που αφορά την υπ’ 
αριθ.  ΑΓ13/21.03.2019 αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΡΔΑΣ-Χ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας 

12/07/2022 Ψ0ΩΡΩΞΒ-ΠΦΩ 

193 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης–πανηγύρι του Προφήτη 
Ηλία, από τον Εκπολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Γυναικών 
κάτω Σαγήνης και του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 19.07.2022, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

12/07/2022 ΩΤΧΞΩΞΒ-249 

194 

Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Ορεστιάδας εκδήλωσης στο 
πλαίσιο εορτασμού του Προφήτη Ηλία στην κοινότητα Καστανεών, 
στις 19.07.2022, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της 
πίστωσης 

12/07/2022 6ΝΤΨΩΞΒ-ΕΗ2 

195 

Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικής-Κοινωνικής εκδήλωσης από τον 
Δήμο Ορεστιάδας για τους φοιτητές/δημότες του Δήμου 
Ορεστιάδας, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας στις 
21.07.2022, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

12/07/2022 9ΛΥ0ΩΞΒ-ΦΓ0 

196 
Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των 
Βυσσείων 2022, στην Τ. Κ. Ν. Βύσσας  στις  25.07.2022, έγκριση 
των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

12/07/2022 ΨΘ71ΩΞΒ-5ΡΤ 

197 Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης εξόδων κηδείας - νεκροψίας 
άπορου δημότη 12/07/2022 ΨΕΗ9ΩΞΒ-ΩΔ7 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9F1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%979
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A3%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%A8%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%98%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A19%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A5%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%94%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%923%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A85
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%981
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8808%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%92%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%96%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%94%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%99%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A8%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A6%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A64%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%931
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%913%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-931
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A6%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A7%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-249
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A4%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%972
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A50%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%930
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9871%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A1%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%979%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%947
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198 

Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης 
προσωπικού σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με 
το διδακτικό έτος, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο 
Ορεστιάδας 

19/07/2022 ΩΜΧ6ΩΞΒ-87Ι 

199 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2022 19/07/2022 6Θ12ΩΞΒ-ΗΓΝ 

200 
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 της 
Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού 
Άρδα 

19/07/2022 ΨΝΥΒΩΞΒ-ΠΙ3 

201 

Έγκριση διοργάνωσης «Θρακικής βραδιάς» από τον Δήμο 
Ορεστιάδας σε συνεργασία με μέλη τοπικών χορευτικών 
συγκροτημάτων στην Κοινότητα της Μεγάλης Δοξιπάρας στις  
29.7.2022, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

19/07/2022 ΨΒΔΕΩΞΒ-ΚΔΩ 

202 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13152/01.07.2022 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 θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού covid-19” 

19/07/2022 6Λ7ΠΩΞΒ-4ΞΦ 

203 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
με τίτλο: “Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων 
Δήμου Ορεστιάδας” 

21/07/2022 6ΟΘΕΩΞΒ-ΓΘΑ 

204 

Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 1024/2022 
απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο: 
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 
επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ 
Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 2015-2016 & 2018-2019 (Υπόλοιπα 
της υπ’ αριθμ. 16899/2020 Διακήρυξης και ποσό υπερδέσμευσης)» 

19/07/2022 Ω30ΙΩΞΒ-7ΗΞ 

205 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του Δήμου Ορεστιάδας 26/07/2022 9ΠΞΦΩΞΒ-Ν2Μ 

206 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2022 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που 
αφορά τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2021 26/07/2022 Ψ6ΜΗΩΞΒ-227 

207 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 26/07/2022 Ρ4ΤΕΩΞΒ-6ΓΛ 

208 
Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης 
με τίτλο: «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής 
αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ορεστιάδας» 

26/07/2022 ΨΤΜ8ΩΞΒ-6ΞΑ 

209 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης 
της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο 
Ορεστιάδας» 

26/07/2022 ΨΞΝΧΩΞΒ-Π9Υ 

210 Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για διαμονή πληγέντων 
από πλημμύρες 26/07/2022 90Ο2ΩΞΒ-Θ0Δ 

211 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2022» από την 
Κοινότητα Κυπρίνου, τον Μορφωτικό  Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κυπρίνου, τον  Σύλλογο  Γυναικών Κυπρίνου και τον Δήμο 
Ορεστιάδας στα πλαίσια εορτασμού του Παρεκκλησίου 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κοινότητα Κυπρίνου στις 
06.08.2022, έγκριση των δαπανών  και εξειδίκευση πίστωσης 

26/07/2022 Ψ433ΩΞΒ-ΩΔ9 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A76%CE%A9%CE%9E%CE%92-87%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9812%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%93%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A5%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%993
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%94%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%94%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B7%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%9E%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%98%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A930%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%97%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%9E%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D2%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9C%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-227
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A14%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%93%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9C8%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%9E%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9D%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A09%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%9F2%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%980%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8433%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%949
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212 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντος από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Ριζίων στην 
Κοινότητα Ριζίων στις 28.07.2022, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

26/07/2022 6ΞΓΑΩΞΒ-ΔΞΩ 

213 

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 5ου Παραποτάμιου αγώνα Δρόμου 
«ΑΡΔΑΣ» 10χλμ στα πλαίσια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ 
«Συνάντηση Νέων ΑΡΔΑΣ 2022» από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας στις 30.07.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

26/07/2022 ΨΛ8ΘΩΞΒ-ΝΒ5 

214 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης «Συνάντηση Απανταχού 
Πενταλοφιτών» από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον Σύλλογο 
Γυναικών Πενταλόφου Ν. Έβρου στην πλατεία της Κοινότητας 
Πενταλόφου στις 07.08.2022, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

26/07/2022 Ψ9ΖΣΩΞΒ-ΖΛΥ 

215 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης «3ο Αντάμωμα 
Αμμοβουνιωτών»  από τον Δήμο  Ορεστιάδας  και τον  Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αμμόβουνου, στις 13.08.2022 στο Αμμόβουνο, έγκριση 
των δαπανών  και εξειδίκευση της πίστωσης 

26/07/2022 ΩΑΖΟΩΞΒ-Ι96 

216 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 26/07/2022 67ΡΖΩΞΒ-Π3Γ 

217 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 02/08/2022 ΨΟ3ΘΩΞΒ-8ΥΒ 

218 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022 

02/08/2022 9Γ00ΩΞΒ-Υ3Ν 

219 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 02/08/2022 9ΤΞΒΩΞΒ-79Ψ 

220 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής 
προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας” 02/08/2022 ΨΘΞΠΩΞΒ-7ΥΠ 

221 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φυλακίου από τον Δήμο 
Ορεστιάδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο κατοίκων Φυλακίου Ν. 
Έβρου «Η Αγία Σοφία» στην Κοινότητα Φυλακίου στις 23.08.2022, 
έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

02/08/2022 ΨΦΦΖΩΞΒ-ΕΘ9 

222 

Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της 
Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

02/08/2022 9ΡΧΘΩΞΒ-4ΙΛ 

223 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Τεχνικών και 
Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση 
μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Ορεστιάδας”, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 9 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

02/08/2022 90ΒΙΩΞΒ-160 

224 
Έλεγχος για τον μήνα Ιούλιο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

09/08/2022 ΨΣ89ΩΞΒ-07Β 

225 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 09/08/2022 ΩΝ1ΓΩΞΒ-Υ1Ψ 

226 Έγκριση απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος 
– Ιούνιος 2022) 09/08/2022 Ψ40ΓΩΞΒ-ΡΗ2 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%93%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%9E%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B8%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%925
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%96%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9B%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9996
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A1%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A03%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F3%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%A5%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9300%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A53%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-79%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9E%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A6%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%989
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A7%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%99%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-160
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A389%CE%A9%CE%9E%CE%92-07%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A51%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A840%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%972
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227 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ασφαλτόστρωση δρόμου 
σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

09/08/2022 ΨΨΞΒΩΞΒ-Α6Υ 

228 
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου 
Δήμου Ορεστιάδας” 

09/08/2022 ΨΔΞΚΩΞΒ-Ν6Ρ 

229 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής 
Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας 16/08/2022 ΩΑΘ0ΩΞΒ-ΚΚΜ 

230 
Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Ορεστιάδας προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την επιχορήγηση πληγέντων από την 
πλημμύρα στις 11.06.2022 

16/08/2022 ΨΓ6ΠΩΞΒ-ΧΧΖ 

231 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 16/08/2022 ΨΝΚΓΩΞΒ-Γ3Ν 

232 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: “Δράση παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες τηλεϊατρικής 
μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών” 

16/08/2022 64ΒΨΩΞΒ-ΦΔΤ 

233 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις 
αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας” 

16/08/2022 9ΕΖΒΩΞΒ-ΩΝΣ 

234 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της πράξης: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου»” 

16/08/2022 ΨΩΔ3ΩΞΒ-5ΩΣ 

235 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Θρακικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ του 23ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας που θα 
πραγματοποιηθεί στις 28.08-04.09.2022, έγκριση των δαπανών και 
εξειδίκευση της πίστωσης 

23/08/2022 6ΓΒΘΩΞΒ-6ΑΥ 

236 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 234/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 23/08/2022 901ΠΩΞΒ-ΦΓΤ 

237 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της πράξης: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 
του Βορείου Έβρου»” 

23/08/2022 Ψ9Θ3ΩΞΒ-ΝΞ5 

238 
Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» της 
Κοινότητας Ορεστιάδας 

31/08/2022 ΨΝΧΑΩΞΒ-Δ2Θ 

239 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Επισκευή της «Ιρλανδικής 
Διάβασης Καστανεών» Δήμου Ορεστιάδας” 

31/08/2022 ΨΑ7ΗΩΞΒ-ΥΦΙ 

240 Έγκριση 2ου ΑΠΕ με χρήση επί έλαττον του έργου: “Οδοστρωσία 
δασικής οδού «Εξώβουνο – Μαντένια» περιοχής Πετρωτών” 31/08/2022 ΨΤΝΓΩΞΒ-ΜΣΖ 

241 
Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο 
με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” 

31/08/2022 ΨΝ0ΤΩΞΒ-0ΓΗ 

242 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου 
ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα στον 
Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 
25 του Ν.4829/2021 

06/09/2022 97ΦΝΩΞΒ-Ε19 

243 
Έλεγχος για τον μήνα Αύγουστο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

06/09/2022 ΩΑΘΗΩΞΒ-Π3Π 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%9E%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%916%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9E%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D6%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%980%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9A%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%936%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A7%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%9A%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%933%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%92%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%94%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%96%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%9D%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%943%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%A9%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%92%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%91%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/901%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%93%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%983%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9E5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A7%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%942%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%917%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A6%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9D%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A3%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D0%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%93%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A6%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9519
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A03%CE%A0
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244 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 06/09/2022 65ΩΑΩΞΒ-Ω6Ψ 

245 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 06/09/2022 ΨΛ1ΚΩΞΒ-ΕΜΤ 

246 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 13/09/2022 ΨΜΩΦΩΞΒ-
Φ5Ψ 

247 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 13/09/2022 6ΖΠΒΩΞΒ-Χ89 

248 Έγκριση επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων έτους 2022 και 
εξειδίκευση πιστώσεων 13/09/2022 Ω3ΥΡΩΞΒ-Ξ5Α 

249 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 13/09/2022 6Π7ΜΩΞΒ-ΒΤΧ 

250 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: “Δράση παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες τηλεϊατρικής 
μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών” 

13/09/2022 63ΕΗΩΞΒ-3Κ6 

251 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 169/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής όσον αφορά την παράταση προθεσμίας της σύμβασης 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε 
γήπεδα τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας παράλληλα με 
προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης” 

13/09/2022 ΨΠΜΟΩΞΒ-8Η4 

252 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου 
με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού 
δικτύου πόλης Ορεστιάδας” 

13/09/2022 6ΥΤΝΩΞΒ-ΒΨΞ 

253 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ' αριθ. Α207/2022 
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, που 
αφορά την υπ’ αριθ.  ΑΓ206/2020 αγωγή του Στυλιανού 
Μαυρομιχάλη κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

13/09/2022 69ΔΠΩΞΒ-ΚΕΓ 

254 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 13/09/2022 63ΝΜΩΞΒ-ΕΧ5 

255 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 20/09/2022 9ΩΧΧΩΞΒ-0ΡΨ 

256 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: “Οδοιπορικό στην 
Μεγάλη Γη της Θράκης” από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Μορφωτικό Σύλλογο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 
Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας στο στρατόπεδο του 21ου 
Συντάγματος Πεζικού στην Πλάτη στις 05.10.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

20/09/2022 6ΥΩ8ΩΞΒ-ΒΒ3 

257 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: “Οδοιπορικό στην 
Μεγάλη Γη της Θράκης” από τον Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Μορφωτικό Σύλλογο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 
Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας στο στρατόπεδο της 3ης 
Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ» στην Καβύλη στις 09.11.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

20/09/2022 ΨΛΑΝΩΞΒ-Σ92 

258 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2022 μελέτης και των τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
τροφίμων και φρέσκου γάλακτος προσωπικού για τα έτη 2023- 
2024 Δήμου Ορεστιάδας” 

20/09/2022 6ΝΦ8ΩΞΒ-0ΔΜ 

259 
Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης και 
ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας” 

20/09/2022 67ΡΒΩΞΒ-ΔΨΤ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A96%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B1%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%9C%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A9%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A65%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A9%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A65%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A0%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A789
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E5%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A07%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A4%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%95%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%974
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%A8%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%94%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%95%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9D%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A75
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A7%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A1%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%923
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A392
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A68%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%94%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A1%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A8%CE%A4
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260 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 20/09/2022 9Ψ5ΤΩΞΒ-ΩΒ7 

261 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού του 
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου από τον Δήμο Ορεστιάδας και 
τον Σύλλογο Γυναικών Κεράμου στην Κοινότητα Κεράμου στις 
02.10.2022, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

27/09/2022 66Κ3ΩΞΒ-8ΞΞ 

262 Μείωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Κανίδη 
Θεόδωρου για την προμήθεια καυσίμων 27/09/2022 Ψ5ΟΗΩΞΒ-Υ33 

263 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση 
οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική 
πλατεία Ορεστιάδας” 

27/09/2022 96Ι5ΩΞΒ-ΗΑΑ 

264 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την 
κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” 

27/09/2022 Ψ904ΩΞΒ-88Ε 

265 

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: “Τεχνικός Σύμβουλος της 
πράξης: «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων του Βορείου Έβρου»” 

27/09/2022 9Ρ4ΧΩΞΒ-Κ2Π 

266 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 27/09/2022 ΨΒΚΑΩΞΒ-9ΒΞ 

267 Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού 
έτους 2023 04/10/2022 ΨΛ2ΓΩΞΒ-222 

268 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 04/10/2022 6Ζ23ΩΞΒ-ΥΚΕ 

269 
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου 
στο Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» της Κοινότητας 
Ορεστιάδας 

04/10/2022 ΩΖΕ9ΩΞΒ-Υ0Ψ 

270 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 81/2022 ενιαίας 
μελέτης και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών 
παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, 
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο 
Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2023-2024” 

04/10/2022 ΨΦ0ΠΩΞΒ-ΩΩΠ 

271 
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Ορεστιάδας” 

04/10/2022 ΡΟΝΩΩΞΒ-ΞΚ1 

272 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ' αριθμ. Α53/2022 
απόφασης Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που αφορά την υπ’ 
αριθ.  ΑΓ56/02.09.2019 αγωγή του Ιωάννη Σταυρόπουλου του 
Δημητρίου κατά του Δήμου Ορεστιάδας 

04/10/2022 9ΡΠ0ΩΞΒ-ΜΜΤ 

273 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 04/10/2022 6Ι8ΥΩΞΒ-ΤΚΥ 

274 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 11/10/2022 6Α81ΩΞΒ-ΕΘΩ 

275 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 90/2022 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια 
μέσων προσωρινής αποθήκευσης για τη χωριστή συλλογή αστικών 
αποβλήτων” στα πλαίσια του έργου: “Πιλοτικές δράσεις 
διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο 
Ορεστιάδας” 

11/10/2022 6ΩΨΔΩΞΒ-7Ε2 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A85%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%927
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9E%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9F%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A533
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%995%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%91%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8904%CE%A9%CE%9E%CE%92-88%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A14%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A2%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%9A%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%92%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B2%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-222
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9623%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9A%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%959%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A50%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A60%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%A9%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%9A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A00%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9C%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%998%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%9A%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9181%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%98%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A8%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%952
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276 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2022 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια 
πλατφόρμας για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
«Πληρώνω όσο πετάω»” στα πλαίσια του έργου: “Πιλοτικές 
δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων 
στο Δήμο Ορεστιάδας” 

11/10/2022 64Δ2ΩΞΒ-5ΑΓ 

277 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92/2022 μελέτης με τίτλο: “Υπηρεσίες 
Συμβούλου” στα πλαίσια του έργου: “Πιλοτικές δράσεις 
διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο 
Ορεστιάδας” 

11/10/2022 ΩΑΩΑΩΞΒ-9ΛΝ 

278 Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την επέκταση οδικού 
φωτισμού (ΣΑΤΑ) 11/10/2022 6ΦΓΕΩΞΒ-Ξ42 

279 
Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε 
σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

11/10/2022 6Δ4ΕΩΞΒ-Φ6Χ 

280 Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
Ορεστιάδα 2018” 11/10/2022 ΩΝΕ4ΩΞΒ-Ν6Μ 

281 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας 
έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2022 18/10/2022 ΨΚΠΦΩΞΒ-Ω6Π 

282 
Έλεγχος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

18/10/2022 ΨΠ50ΩΞΒ-ΜΟΙ 

283 

Λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή τράπεζας για την 
δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού και ορισμό 
εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού 
σχετικά με την ένταξη στην «Πλατφόρμα δήλωσης επί των 
ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» 

18/10/2022 90ΜΥΩΞΒ-Π7Π 

284 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 18/10/2022 Ω2ΚΚΩΞΒ-Β5Λ 
285 Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 18/10/2022 6ΦΣΒΩΞΒ-ΑΒΔ 

286 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 18/10/2022 6Ε56ΩΞΒ-Ν7Σ 

287 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Στίβου από τον Δήμο 
Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «Πολυνίκης» 
στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας στις 23.10.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

18/10/2022 9Τ3ΦΩΞΒ-ΠΓΧ 

288 Αποδοχή δωρεάς κούνιας για ΑμεΑ από τον Σύλλογο Φίλων 
Μοτοσυκλέτας Ορεστιάδας 18/10/2022 Ψ8Θ3ΩΞΒ-ΥΟΦ 

289 

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου 
Ορεστιάδας” 

18/10/2022 Ψ4ΞΗΩΞΒ-230 

290 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος 
Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας” 

18/10/2022 622ΒΩΞΒ-73Ο 

291 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 18/10/2022 ΨΡΩΝΩΞΒ-461 

292 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22289/21.10.2022 απόφασης Δημάρχου 
που αφορά στην αντικατάσταση οικοσυσκευών σε δέκα (10) 
πληγέντες της πλημμύρας που έλαβε χώρα στο Δήμο Ορεστιάδας 
στις 11 Ιουνίου 2022 

25/10/2022 9ΞΑΞΩΞΒ-ΕΑΕ 

293 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22290/21.10.2022 απόφασης Δημάρχου 
που αφορά στην παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 
άμεσων βιοτικών αναγκών σε δέκα (10) πληγέντες της πλημμύρας 
που έλαβε χώρα στο Δήμο Ορεστιάδας στις 11 Ιουνίου 2022 

25/10/2022 Ρ7ΖΕΩΞΒ-94Ο 

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%942%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%91%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9B%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E42
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%944%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A66%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%954%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D6%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A0%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A96%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A050%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9F%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%9C%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A07%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9A%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%925%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A3%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%92%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9556%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D7%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A43%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%93%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%983%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%9F%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9E%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-230
https://diavgeia.gov.gr/doc/622%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-73%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-461
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%91%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%96%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-94%CE%9F
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294 

Έγκριση τροποποίησης των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνή 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, 
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών 
ιχθυοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο 
Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2023-2024” με 
συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 173498,1 

25/10/2022 Ψ13ΑΩΞΒ-9Ι5 

295 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρίθμ. 88/2022 μελέτης 
και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Ορεστιάδας για 2 μήνες» 

25/10/2022 ΨΧΙΕΩΞΒ-Ν0Σ 

296 
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με 
Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

25/10/2022 9ΧΑΕΩΞΒ-Κ9Κ 

297 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 25/10/2022 9Μ2ΨΩΞΒ-0Κ6 

298 

Διαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 μετά από την 
ενσωμάτωση του Σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 
267/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ 

31/10/2022 ΨΔ5ΥΩΞΒ-Ι44 

299 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του 
Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2023 31/10/2022 9ΛΗΕΩΞΒ-ΦΦ7 

300 
Αποδοχή ανάληψης υλοποίησης της δράσης με τίτλο: 
«Εκσυγχρονισμός  των ΚΕΠ» από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

31/10/2022 97ΔΠΩΞΒ-Θ0Θ 

301 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 31/10/2022 9ΒΓΔΩΞΒ-Ψ2Ξ 

302 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
αγροτεμαχίων της Κοινότητας Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας 31/10/2022 ΨΟΕ7ΩΞΒ-ΟΩΝ 

303 

Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης 
και καθορισμός των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ορεστιάδας” 

31/10/2022 ΨΘΙΩΩΞΒ-ΡΦ6 

304 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ανάπλαση 
πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο  Ορεστιάδας” 31/10/2022 ΩΣΗΞΩΞΒ-2ΑΞ 

305 

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την υπ' αριθμ. Α263/2022 
απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς σε συμβούλιο, που 
αφορά την υπ’ αριθ.  ΑΓ24/24.02.2022 αγωγή της «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ 
Α. & Γ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που άσκησε κατά του 
Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

31/10/2022 ΨΞΨΡΩΞΒ-ΛΜΙ 

306 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 08/11/2022 6ΖΡΓΩΞΒ-Ρ4Ο 

307 

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 
15.11.2022 έως 15.06.2023, εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας 
ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020 (αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) MIS: 5029652 
και την παράταση αυτού 

08/11/2022 6Χ5ΞΩΞΒ-6ΑΑ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A813%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%995
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D0%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%91%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A9%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C2%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%9A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%945%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9944
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%97%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A67
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%94%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%980%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%93%CE%94%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A82%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%957%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%A9%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A66
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%91%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A14%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A75%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%91%CE%91
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308 

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 
15.11.2022 έως 15.06.2023, εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με σύμβαση 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 
(αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) MIS: 5029652 και την 
παράταση αυτού 

08/11/2022 ΨΛΝ3ΩΞΒ-0ΗΛ 

309 
Έλεγχος για τον μήνα Οκτώβριο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

08/11/2022 ΩΜΨΦΩΞΒ-
0ΦΠ 

310 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 08/11/2022 66Ε1ΩΞΒ-ΨΓΣ 

311 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της “Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” 08/11/2022 6ΚΖΓΩΞΒ-2Κ7 

312 
Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της 
υπηρεσίας με τίτλο: “Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο 
Δήμο Ορεστιάδας” 

08/11/2022 9ΡΞ8ΩΞΒ-3Λ4 

313 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης “100 χρόνια Κλεισσώ - 30 
χρόνια Σύλλογος Κλεισσούς” από το Δήμο Ορεστιάδας και τον 
Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Κλεισσούς Ορεστιάδας, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα στις 27.11.2022, έγκριση των 
δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

08/11/2022 6Γ7ΥΩΞΒ-ΡΞΧ 

314 
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών 
με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ορεστιάδας” 

08/11/2022 Ψ727ΩΞΒ-ΦΦΜ 

315 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και 
σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας” 

08/11/2022 6ΧΣΑΩΞΒ-Μ4Ι 

316 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού για το έργο: “Δράσεις 
ανάδειξης μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης 
πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο 
Τριγώνου Ορεστιάδας” 

08/11/2022 ΩΜ9ΑΩΞΒ-85Ψ 

317 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 08/11/2022 94ΨΞΩΞΒ-ΕΗΘ 

318 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 14/11/2022 ΨΥ51ΩΞΒ-6Ψ4 

319 Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης εξόδων κηδείας άπορης 
δημότισσας 14/11/2022 ΨΚΔΖΩΞΒ-6ΔΕ 

320 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2022 μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
ασφαλτομίγματος για το Δήμο Ορεστιάδας” με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 
κατεπείγοντος 

14/11/2022 61ΨΙΩΞΒ-ΙΘΒ 

321 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2022 μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Συντήρηση – 
Επισκευή στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας” με την διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 
κατεπείγοντος 

14/11/2022 6ΓΞΤΩΞΒ-Ψ7Η 

322 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2022 μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών για την αποκατάσταση υποδομών στις 
κοινότητες και οικισμούς” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος 

14/11/2022 9ΤΣ3ΩΞΒ-00Υ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9D3%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%97%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A6%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A8%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A6%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%951%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A8%CE%93%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%96%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%9E8%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%9B4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%937%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9E%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8727%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A6%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C4%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C9%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-85%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%A8%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%97%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A551%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A84
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%94%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%94%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%98%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9E%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A87%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A33%CE%A9%CE%9E%CE%92-00%CE%A5
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323 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2022 μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Κόστος 
διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος 

14/11/2022 6ΥΕΑΩΞΒ-ΤΔ0 

324 Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τόκοι υπερημερίας) του έργου: «Οδική σύνδεση 
οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας» 14/11/2022 ΨΜ9ΛΩΞΒ-ΡΦΣ 

325 
Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας για το έργο: 
«Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 
6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας» 

14/11/2022 9ΠΦ6ΩΞΒ-ΜΝΛ 

326 
Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση 
επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης 
στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας» 

14/11/2022 9Ο1ΩΩΞΒ-ΝΧΩ 

327 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 14/11/2022 6ΣΧΨΩΞΒ-ΟΛ3 

328 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 22/11/2022 9ΠΓ5ΩΞΒ-ΖΧ1 

329 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιβολή και 
τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στον εκθεσιακό χώρο του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας με 
εκθέματα δωρεάς του Ιδρύματος Ευγενίδου 

22/11/2022 6ΘΟΩΩΞΒ-Ι06 

330 Έγκριση μετακίνησης  της Γενικής Γραμματέως του Δήμου 
Ορεστιάδας και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 22/11/2022 ΨΥΖΦΩΞΒ-ΧΥΟ 

331 Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας 29/11/2022 6Ζ3ΙΩΞΒ-Υ59 

332 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
της Κοινότητας Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας 29/11/2022 6Β8ΑΩΞΒ-ΕΣΗ 

334 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 29/11/2022 ΨΧ25ΩΞΒ-Ε2Ξ 

335 
Έγκριση φιλοξενίας της Γυναικείας ομάδας “ΑΕΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 
VOLLEYBALL” από τον Δήμο Ορεστιάδας 08-11.12.2022, έγκριση 
των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης 

29/11/2022 6ΝΟΞΩΞΒ-ΔΨΣ 

336 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Διαχείριση κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Ορεστιάδας” 29/11/2022 6ΖΑΚΩΞΒ-ΩΗ4 

337 
Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 
γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας” 

29/11/2022 99ΥΦΩΞΒ-0ΔΗ 

338 
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: 
“Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου 
πόλης Ορεστιάδας” 

29/11/2022 ΨΟΕΗΩΞΒ-ΜΤΑ 

339 
Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο 
με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ 
Δήμου Ορεστιάδας” 

29/11/2022 Ψ1ΝΚΩΞΒ-86Γ 

340 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 29/11/2022 6ΦΒΕΩΞΒ-76Ν 

341 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή ποσού και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 05/12/2022 6ΖΟΡΩΞΒ-6ΚΖ 

342 
Έλεγχος για τον μήνα Νοέμβριο 2022 των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 
17-05/15-06-1959 

05/12/2022 ΡΒΣ5ΩΞΒ-ΑΛΡ 

343 Έγκριση γενομένων δαπανών μέσω παγίας προκαταβολής 05/12/2022 99ΓΝΩΞΒ-Ι2Η 

344 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της “Ραδιοτηλεόρασης Δήμου 
Ορεστιάδας” 05/12/2022 ΨΘ9ΖΩΞΒ-ΞΡΒ 

345 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την 
διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών για το έτος 2023 05/12/2022 6ΔΤΝΩΞΒ-ΜΕΥ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%95%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A4%CE%940
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C9%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A6%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A66%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%9D%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F1%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%A7%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A7%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9B3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%935%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A71
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9F%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9906
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%96%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A5%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%963%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A559
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%928%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A3%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A725%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%952%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%94%CE%A8%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%974
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%94%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%95%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A4%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9D%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-86%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%92%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-76%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%9A%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%A35%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%9B%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%992%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%989%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A1%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%95%CE%A5


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

346 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 05/12/2022 ΨΞΨΡΩΞΒ-ΓΧΝ 

347 
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών ειδών και 
ειδών δεξιώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων” 

05/12/2022 Ψ427ΩΞΒ-ΓΞ6 

348 Έγκριση μεταβολής ποσών από το έτος 2023 στο έτος 2022 της υπ’ 
αριθμ. 22873/02.12.2021 σύμβασης 05/12/2022 ΡΟΨΘΩΞΒ-ΡΚΡ 

349 

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το 
Δήμο Ορεστιάδας” 

05/12/2022 97ΕΧΩΞΒ-3ΙΛ 

350 

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο: 
“Προμήθεια οικοδομικών υλικών για 
την αποκατάσταση υποδομών στις κοινότητες και οικισμούς” 

05/12/2022 ΨΓΕΨΩΞΒ-192 

351 

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
“Συντήρηση – Επισκευή στεγών 
σε σχολεία της Ορεστιάδας” 

05/12/2022 ΨΡΓΡΩΞΒ-Υ93 

352 

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: “Κόστος διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” 

05/12/2022 6ΘΔΞΩΞΒ-758 

353 
Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε 
σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

05/12/2022 6Φ6ΙΩΞΒ-1ΚΞ 

354 
Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο 
με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού 
Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” 

05/12/2022 6ΥΤ8ΩΞΒ-ΑΩΟ 

355 Έγκριση κίνησης εκτός ορίων του νομού του ΚΗΙ 8597 
υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ορεστιάδας 05/12/2022 6ΡΔΠΩΞΒ-ΙΜΗ 

356 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 
Ραδιοτηλεόρασης Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με τον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 

13/12/2022 6ΕΙΥΩΞΒ-ΝΜ1 

357 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 13/12/2022 ΨΟΦ8ΩΞΒ-Ν3Σ 

358 

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της 
προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του 
Δήμου Ορεστιάδας» για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», Άξονα προτεραιότητα: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» 
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» 

13/12/2022 9ΕΜΨΩΞΒ-ΣΞΡ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%A7%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8427%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%93%CE%9E6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9A%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%99%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%95%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-192
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%93%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A593
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%94%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-758
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A66%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%9A%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A48%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%91%CE%A9%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%94%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%9C%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%99%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9C1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A68%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D3%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%9C%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9E%CE%A1
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359 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 108/2022 μελέτης 
και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για 
την χρήση της εφαρμογής GOV.GR WALLET (Δημιουργία νέας 
πίστωσης από το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης)” 

13/12/2022 66ΤΟΩΞΒ-2ΟΣ 

360 

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, 
γαλακτοκομικών ειδών, ειδών αρτοποιείου, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών 
οπωροπωλείου, ελαίων, εδεσμάτων για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και γάλακτος προσωπικού για το Δήμο Ορεστιάδας 
και για τα νομικά του πρόσωπα ετών 2023-2024” 

13/12/2022 6ΝΤΧΩΞΒ-ΠΘΝ 

361 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών 
μετακίνησης 13/12/2022 9768ΩΞΒ-Ψ8Β 

362 Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής 20/12/2022 9ΔΨΗΩΞΒ-ΝΒΧ 

363 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 20/12/2022 ΩΔΦ4ΩΞΒ-8Ι6 

364 

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου 
Ορεστιάδας έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 
του Ν.4555/2018 

20/12/2022 ΨΨΡΗΩΞΒ-ΧΣ1 

365 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26522/12.12.2022 απόφασης του 
Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία 
της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: “Διαμονή – διανυκτέρευση μίας επιπλέον 
ημέρας στα πλαίσια φιλοξενίας της Γυναικείας ομάδας “ΑΕΤΟΣ 
ΛΗΜΝΟΥ VOLLEYBALL” από τον Δήμο Ορεστιάδας”, λόγω 
απαγόρευσης απόπλου 

20/12/2022 ΨΤΘΣΩΞΒ-6ΒΕ 

366 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου 
Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.)», με τίτλο: 
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 
του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του 
- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας» για το έτος 2023 

20/12/2022 ΨΑΖΜΩΞΒ-ΥΗ8 

367 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο 
Ορεστιάδας” 

20/12/2022 Ψ83ΧΩΞΒ-ΙΡΠ 

368 Έγκριση 1ης παράτασης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση 
πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο Ορεστιάδας” 20/12/2022 9Θ0ΜΩΞΒ-ΦΛΦ 

369 Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” 20/12/2022 90ΛΗΩΞΒ-215 

370 

Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την 
επικαιροποίηση στατικής μελέτης για την προσθήκη δύο αιθουσών 
στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου” 

20/12/2022 Ψ7Ρ4ΩΞΒ-ΦΞΨ 

371 
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ανακοπής 
ερημοδικίας ενώπιον του Εφετείου Θράκης για την υπ’ αριθμ. 
126/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης 

20/12/2022 Ψ9ΓΨΩΞΒ-1ΗΨ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A4%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9F%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A4%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%98%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/9768%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A88%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%92%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A64%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%996
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A7%CE%A31
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%98%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%92%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%96%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%978
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A883%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A1%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%980%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9B%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-215
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A14%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%9E%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%93%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%97%CE%A8


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

372 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 27/12/2022 Ψ5ΨΙΩΞΒ-7Τ9 

373 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 
2023, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

27/12/2022 ΩΣΠΝΩΞΒ-9Ξ8 

374 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2022 απόφασης του Δ.Σ. του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του οικονομικού έτους 2023 

27/12/2022 ΨΔΒΦΩΞΒ-ΞΓΩ 

375 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 158/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 27/12/2022 Ω28ΚΩΞΒ-82Ζ 

376 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης έτους 2023 27/12/2022 6Π4ΠΩΞΒ-ΗΔ5 

377 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. που 
αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 27/12/2022 ΨΖΝΟΩΞΒ-7ΥΞ 

378 Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 27/12/2022 6Γ51ΩΞΒ-Ν47 

379 

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο 
Ορεστιάδας” 

27/12/2022 ΨΦ36ΩΞΒ-ΓΨ5 

380 
Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 
γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας” 

27/12/2022 9Ρ0ΠΩΞΒ-ΗΜ2 

382 
Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου με 
τίτλο: “Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου 
με Σιδηροδρομικό Σταθμό” 

27/12/2022 6ΠΞΧΩΞΒ-7ΤΩ 

383 

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (λόγω αναθεωρήσεων) για το έργο: “Δράσεις 
ανάδειξης μονοπατιών, διαδρόμων περιπάτου, χώρων εξόρυξης 
πέτρας και ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών στον ορεινό όγκο 
Τριγώνου Ορεστιάδας” 

27/12/2022 ΨΕΛΘΩΞΒ-ΠΓΖ 

384 Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 27/12/2022 ΨΣΩΞΩΞΒ-ΡΒΛ 

385 Έγκριση 3ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή πεζοδρομίων 
στην Ορεστιάδα 2018” 27/12/2022 ΨΟ52ΩΞΒ-ΙΦ7 

 
 
Τελευταία ενημέρωση 09/01/2023 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%A49
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A0%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9E8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%92%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%93%CE%A9
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https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%92%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F52%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%99%CE%A67

