Προς:
- κ.∆ήµαρχο
- Τα τακτικά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου
- Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ιδυµότειχο, 27 - 11- 2020
Αριθ. Πρωτ. 18

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
Καλείστε να συµµετέχετε στην 18η /2020 τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
θα πραγµατοποιηθεί, την 1η του µηνός ∆εκεµβρίου 2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 µ.µ.,
συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τις ακόλουθες εγκύκλιες οδηγίες και για τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήµων:
1. Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, ‘όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και
τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/19
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της
διάδοσής τους” (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020)
3. Τις αριθ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,
4. Την αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων».
5. Την υπ’ αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4829/Β’/02-112020) και πιο συγκεκριµένα την παρ.1 του άρθρου 1 τους Μέρους Α’ αυτής, σύµφωνα µε την
οποία οι Συναθροίσεις/∆ηµόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού,
δηµόσιου ή εξωτερικού, µε την επιφύλαξη των δηµοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων του άρθρου 11
του Συντάγµατος και του ν. 4703/2020 (Α’ 131) αναστέλλονται στο επίπεδο αυξηµένου κινδύνου,
την υπ’ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 7 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα, 30
Νοεµβρίου 2020»(Β’4899), καθώς και τις ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 και
426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

∆ΙΑΤΑΞΗ

Α/Α
1

ΘΕΜΑΤΑ
9η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου οικ. έτους
2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
κ. Τσιµπανλιώτης

2

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη δηµόσια σύµβαση
«προµήθεια αλατιού για τον εκχιονισµό των δρόµων του ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου για το οικ. έτος 2020»

κ. Τσιµπανλιώτης

3

Ενηµέρωση επί του τροποποιηµένου Κανονισµού Τιµολόγησης της
∆ΙΑΑΜΑΘ.Α.Α.Ε. για το έτος 2021

4

Ορισµός µελών, µε τους αναπληρωτές τους, της Επιτροπής για τη
∆ διενέργεια δηµοπρασιών, για εκποιήσεις και εκµισθώσεις έτους 2020,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81»

5

«Χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου εγκατάστασης αποθήκης

κ. Τσιµπανλιώτης

κ. ∆ήµαρχος

κ. Ζαρκάδης

τροφίµων ιδιοκτησίας της BRISC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
6

«Έγκριση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης γεφυροπλάστιγγας και
οικίσκου, σε αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκτάσεως 13.479,00µ2 στην εκτός σχεδίου περιοχή
∆ΟΞΑΣ του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου Ν.Έβρου.

κ. Ζαρκάδης

7

«Έγκριση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, σε
αγροτεµάχιο
ιδιοκτησίας
Ο.Π.ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ
ΙΚΕ,
εκτάσεως
38.712,00µ2 (ΤΜΧ 198-199-200-201-202-∆34) στην εκτός σχεδίου
περιοχή ΡΗΓΙΟΥ του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου Ν.Έβρου

κ. Ζαρκάδης

8

Ορισµός Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

κ. ∆ήµαρχος

9

Επί αιτήσεως του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών ∆ιδυµοτείχου και
Περιφέρειας «ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ)

κ. Τσιµπανλιώτης

10

Έγκριση µείωσης του ύψους καταβληθέντων µισθωµάτων σχολικού
έτους 2020-2021, της ορίζει η παρ. 2.α. του άρθρου 44 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020)

κ. ∆ελήµπαλτα

11

Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γυµνασίου ∆ιδυµοτείχου στο ∆ΙΕΚ
∆ιδυµοτείχου

κ. ∆ελήµπαλτα

12

Ορισµός Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προσλήψεων Ι∆ΟΧ
(Σοχ 2/2020)

κ. Τσιµπανλιώτης

13

Παράταση ή µη της σύµβασης µίσθωσης στη θέση Φύλακας Καρωτής
µε την εταιρεία VODAFON

κ. Τσιµπανλιώτης

Σηµείωση: το link είναι https://valkanieirinikaisiaoe.my.webex.com/join/dimosdid

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

