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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 στηv Αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα:   

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

1.  Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 
Δ΄ Τριμήνου 2022 

2.  Σύσταση παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν. 
3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018 

3.  Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης εξόδων κηδείας - νεκροψίας άπορου δημότη 
4.  Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη 

5.  
Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων 
για το Δήμο Ορεστιάδας” 

6.  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων για το Δήμο Ορεστιάδας” 

7.  
Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ορεστιάδας” 

8.  

Έγκριση 3ου Πρακτικού κατακύρωσης 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” 

9.  Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με 
τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» Δήμου Ορεστιάδας” 

10.  

Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς σε συμβούλιο 
σχετικά με την υπ’ αριθμ. 17/16.02.2022 αγωγή των ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 
ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αμφοτέρων ως εκκαθαριστών της Κοινοπραξίας Κ/Ξ  
ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ – ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που άσκησαν κατά του Δήμου 
Ορεστιάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

11.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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