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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’ αριθμ. 643 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 

69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε 

Έκτακτη συνεδρίαση στις 29.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, η οποία 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 παράτασης  συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4831/2021 Αρ.147 από 

1.10.2021 έως 31.12.2021, που συνάφθηκαν σύμφωνα με σχετικές  αποφάσεις  

Οικονομικής Επιτροπής πρόσληψης προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας απασχόλησης έως οχτώ (8) 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 (Αρ.147 του Ν.4831/23.9.2021 

ΦΕΚ170/Α /23.9.2021, Αρ.Πρωτ: 69564/24.9.2021 έγγραφο  ΥΠ.ΕΣ.) 

2.  

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 10.10.2021 έως 10.06.2022, 

συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (αφορά το 

πρόγραμμα 2018-2019) και την παράταση αυτού (δυνάμει της υπ. Αποφ. με 

ΑΔΑ6ΞΟΠΟΞ7Φ-Ε5Θ, 3/09/2021 ,ΥΠ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) που 

αφορούσε στην τροποποίηση των 39 πράξεων δικαιούχων, ως προς την αύξηση 

προϋπολογισμού των πράξεων με εγκεκριμένη υπερδέσμευση, ποσού 980.000€ για το 

Δήμο Ορεστιάδας ως δικαιούχου 

3.  

Έγκριση πρόσληψης και δαπάνης σύναψης σύμβασης από 10.10.2021 έως 10.06.2022, 

συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με 

σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (αφορά το πρόγραμμα 2018-2019) και την 

παράταση αυτού (δυνάμει της υπ. Αποφ. με ΑΔΑ6ΞΟΠΟΞ7Φ-Ε5Θ, 3/09/2021 ,ΥΠ. 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) που αφορούσε στην τροποποίηση των 39 

πράξεων δικαιούχων, ως προς την αύξηση προϋπολογισμού των πράξεων με 

εγκεκριμένη υπερδέσμευση, ποσού 980.000€ για το Δήμο Ορεστιάδας ως δικαιούχου 



4.  

Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με την Ένωση Βουλγαρικών Δήμων της 

Μαύρης Θάλασσας και την Ευρωπεριοχή Κάτω Δούναβη και κοινή υποβολή πρότασης 

στο Πρόγραμμα Erasmus+ της Προτεραιότητας «Ανταλλαγές Νέων» για εφήβους και 

νέους έως 30 ετών με τίτλο : «Black Sea STORY (Symbols, Throwbacks and Odysseys 

Recovered by the Youth)» 

5.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης 
 

 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα, διότι σχετικά με το 1ο θέμα οι σχετικές 

συμβάσεις των εργαζομένων λήγουν στις 30.09.2021, σχετικά με το 2ο και 3ο θέμα οι συμβάσεις θα 

πρέπει να υπογραφούν στις 10.10.2021, σχετικά με το 4ο θέμα υπάρχει προθεσμία υποβολής 

πρότασης έως 05.10.2021 και σχετικά με το 5ο θέμα έχει προκύψει ανάγκη έκτακτης μετακίνησης. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ 
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