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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διδυμότειχο 05-04-2022
Αριθ. Πρωτ. 8

ΕΚΤΑΚΤΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Καλείστε να συμμετέχετε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έκτακτη
διότι το ΔΙ.ΠΑ.Ε. εισηγήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την μεταφορά του
παραρτήματος
του
Τμήματος
Νοσηλευτικής
από
το
Διδυμότειχο
στην
Αλεξανδρούπολη), που θα γίνει στις 06-04-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας
e:presence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
την
υπ΄
αριθμ.
643/69472/24.09.2021
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), καθώς και την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/2022 ΦΕΚ
1447/Β/02-4-2022 ΚΥΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Α/Α
1

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και συζήτηση
επί του θέματος που προέκυψε έπειτα από την εισήγηση
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προς το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με
την μεταφορά του Τμήματος Νοσηλευτικής από το
Διδυμότειχο στην Αλεξανδρούπολη»

κ. Δήμαρχος

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ
υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr)
Ειδικότερα:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: α) έως επτά (7) άτομα συμπεριλαμβανομένης της
γραμματέως, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του
ενάμισι (1,5) μέτρου, ή β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό
των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι
μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση
μάσκας και αντισηπτικού).
• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλογικού οργάνου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο Του
Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλαδή
είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

