
 

               
                        

     

 

 

 

       

    

 

                                                                                

   

 

 

                  

 

 

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του 

ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 08.05.2020 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα από 18:30 έως 20:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα 

πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

1.  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: «Υποστηρικτικές ενέργειες 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ορεστιάδας στα πλαίσια εφαρμογής 

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων 

προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας 

διαχείρισής του» για το έτος 2020. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

Γεώργιος Καραγιάννης   

2.  Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης 

3.  Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 3ης Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας 

4.  Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ δόση  2020). 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης    

5.  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Κυκλοφοριακής 

Μελέτης Ορεστιάδας». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 7838 

Ν. Ορεστιάδα, 04.05.2020 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 9-11 

68200 Νέα Ορεστιάδα 

Τηλ: 2552350336 

Fax: 2552029966   
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Όπως ο πίνακας αποδεκτών 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την 

τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης & στάθμευσης (ΑμεΑ) 

στην οδό Αθ. Πανταζίδου 102.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας          

7.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την μη 

παραχώρηση άδειας διέλευσης σε οικόπεδο στην οδό Αθ. Πανταζίδου κατά 

τις ώρες πεζοδρόμησής της.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας          
 
 

■ Γραφείο Δημάρχου    

■ Γραφείο Τύπου                                    

 

    O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                    

 

 

     Ευάγγελος Μαρασλής  

 
 

 



 

Παρακαλείσθε  την Παρασκευή 08 Μαΐου 2020 και από ώρα 18:30 έως 20:00 να 

ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail: 

palxaris@orestiada.gr ή στο s.christodouli@orestiada.gr, ή τηλεφωνικά (2552350336 και 

2552350335) για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» 

ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. 

Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην 

πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο 

τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 

την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη 

συνεδρίαση από ώρα 18:30 έως 20:00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι 

την ώρα 20:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης 

πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την 

συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των 

εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα 

μπορούν μαζί με την αποστολή του e– mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους 

να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή. 
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