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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, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 

17.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00, η οποία λόγω των μέτρων και των ρυθμίσεων στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 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.  Έγκριση ανανέωσης σύμβασης πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας 

ΤΕ Λογιστών με σύμβαση μίσθωσης έργου 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 02.01.2021 έως και 31.12.2021 

2.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ  

Βοηθών Εργατών Καθαριότητας & ενός (1) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας απασχόλησης οχτώ (8) μηνών   

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος 

Ορεστιάδας, λήψης προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 

απειλής της δημόσιας υγείας του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 212 του Ν.3584/07 & 

άρθρου 74 παρ. 2 του Ν.4745/20  όπως ισχύουν 

3.  Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας με τίτλο: “Διεξαγωγή εξετάσεων για την 

ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο προσωπικό του Δήμου”  

4.  Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας με τίτλο: “Απολύμανση εσωτερικών χώρων 

του Δήμου λόγω πανδημίας του κορωνοϊού covid-19”  

5.  Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια αντισηπτικών 

χεριών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού covid-19”  

6.  Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της μελέτης: 

“Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου 

Ορεστιάδας” και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού 
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