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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 την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 
Τακτική συνεδρίαση στις 23.02.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, η οποία λόγω των μέτρων 
στο πλαίσιο 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.  
Καθορισμός προσόντων πρόσληψης κατόπιν της έγκρισης πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού στον Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων για το έτος 2021 

2.  

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων από 05.07.2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
9755/08.02.2021 νεότερο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού 
διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, που συνάφθηκαν σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόσληψης προσωπικού 
είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας απασχόλησης έως οχτώ (8) μηνών με ημερομηνία λήξης την 
05.07.2021 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 του άρθρου 20 Ν.2190/94 & του άρθρου 74 
(παρ.2) του Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α/6.11.2020), όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 175 (παρ.2) του Ν.4764/20 (ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020) από την 
ημερομηνία  έναρξης της ισχύος της, δηλαδή από 6.11.2020 και  όπως ισχύουν 

3.  Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχιο έκτασης 4,000στρ. (Ξηρικό) στην τοποθεσία 
Δρόμος Παταγής της Κοινότητας Νεοχωρίου 

4.  Έγκριση διαγραφών, διόρθωσης ή μεταφοράς υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους 
του Δήμου Ορεστιάδας 

5.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2550/14.02.2021 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την 
απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Αποχιονισμός δρόμων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας”  



6.  

Έγκριση 4ου Πρακτικού κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 
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” 

7.  
Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Εργασίες ενεργειακής 
αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας” 
από το Πράσινο Ταμείο 

8.  Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
“Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο – 1ο Δημοτικό)” 

9.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση μνημείου της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού» 

10.  

Διορισμός δικηγόρου για εκδίκαση (παράταση και κατάθεση προτάσεων) επί της με 
γενικό αριθμό κατάθεσης 9054/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 7919/2020 έφεσης 
του Δήμου Ορεστιάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ 
αριθμ. 402/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των 
1.Καζαλτζή Αικατερίνης του Αθανασίου, 2.Στοϊκίδου Ευαγγελίας του Οδυσσέα, 
3.Παπαδοπούλου Χρυσούλας του Δημητρίου, 4.Καπουσούζη Ζαφείρας του Βασιλείου 
και 5.Τσέρνα Μαρίας του Αθανασίου 

11.  
Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ. Κ-7/01.02.2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου    

 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  


	Ταx.Δ/vση: Β. Κωv/voυ 9-11                                      Τα μέλη της Οικονομικής
	Τ.Κ. 68200 Ν. Ορεστιάδα                    Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας
	Τηλ. : 2552350335
	Fax:   2552029966
	Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
	Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ

