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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ιδυµότειχο 19-11-2020
Αριθ. Πρωτ. 17

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
Καλείστε να συµµετέχετε στην 17η /2020
έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
η
οποία θα πραγµατοποιηθεί, την 20 του µηνός Νοεµβρίου 2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
8:00 µ.µ., συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε:
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 από 11-03-2020 και 30-03-2020 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
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) Της υπ’ αριθ. ∆1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4709/Β’/23-102020) και πιο συγκεκριµένα της 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) µπορούν να διεξαχθούν µε τη συµµετοχή έως εννέα (9) ατόµων, την
υποχρεωτική χρήση µάσκας και την τήρηση απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου.
6) Την υπ’ αριθµ. 75317/08.11.2020 (Α.∆.Α.: Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ) εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για
την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 (Β’ 4999)
7) Καθώς και την Αριθµό Εγκυκλίου: 426 ΑΠ: 77233/ 13.11.2020
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∆ΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ
Τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας των νεκροταφείων της πόλης του
∆ιδυµοτείχου ως προς την οριοθέτηση του χώρου για τον ενταφιασµό νεκρών από
λοιµώδη νόσο.
Η συζήτηση του θέµατος έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση
ιδιαίτερου χώρου εντός του νεκροταφείου του ∆ιδυµοτείχου ώστε να γίνεται ο ενταφιασµός
νεκρών από λοιµώδη νοσήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 210/1975.
Εισηγητής: κ. ∆ήµαρχος

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