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Όπως ο πίνακας αποδεκτών

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, την υπ’
αριθ. 60249/22.09.2020 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα
γίνει στις 03.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 19:00 έως 20:00 η οποία λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
2. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 Ν.3870/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του
άρθρου 34 του Ν.4713/2020, την σχετική ΚΥΑ 50175/07.08.2020 ΦΕΚ 3324/Β/07.08.2020
όπως ισχύει και την Σ.Ο.Χ 1/2020 με αριθμ. πρωτ: 16903/20.8.2020 (Α.Δ.Α:9928ΩΞΒΙΜΞ) με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης τριών(3) ωρών ημερησίως ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστών - Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και τροποποίηση των αντίστοιχων
συμβάσεων (παρ.1 άρθρου 8 Ν.4368/2016 όπως ισχύει).
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3. Γνωμοδότηση για συγχώνευση Δημοτικού Σχολείου Ριζίων & Καστανεών.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που
αφορά την παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 3ου Γυμνασίου
Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που
αφορά την παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού
Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που
αφορά την παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημοτικού
Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που
αφορά την παραχώρηση για χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού
Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης

8. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Κλειστού Γυμναστήριου Βύσσας από την
Εθελοντική Ομάδα Νέας Βύσσας «Προσφορά στον Τόπο μας» για την πραγματοποίηση
αθλητικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
9. Έγκριση παραχώρησης για χρήση μιας αίθουσας-γραφείου του Κλειστού Γυμναστήριου
Βύσσας από τον Μ.Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ Νέας Βύσσας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
10. Συναίνεση χρησιμοποίησης δημοτικών δρόμων ως παρακαμπτήριους για την εκτέλεση
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΕΠΤΗΣ».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
11. Έγκριση αιτήματος για την παραχώρηση του με αριθμό 126 (Ο.Τ.25) οικοπέδου
συνοικισμού Λεπτής Ορεστιάδας από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου στο Δήμο
Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
■ Γραφείο Δημάρχου
■ Γραφείο Τύπου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Μαρασλής

Παρακαλείσθε την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 19:00 έως 20:00 να ενημερώσετε
ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail:
a.giannoudi@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 του ενός
δεύτερου 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 19:00 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.

