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  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση, στις 19.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης:   
 

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς 

1.  

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 

2.  
Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – 

Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2022 

3.  
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 της Διαδημοτικής 

Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα 

4.  

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 

5.  

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 κρούσματος του κορωνοϊού covid-19” 

6.  

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Οικοδομικές 

και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας 

Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας” 

7.  

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)» 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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