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             31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καλαμπάκι: 22/10/2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αριθμ.Πρωτ.: 11808 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
Νεροφράκτη & Κανάρη  
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031 
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη  
Τηλ.: 25213 52400-406 
Fax: 25213 52409 
Email: dimos@doxato.gr 
 

Προς 
Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Καραμπακάλη Δημήτριο, 
Μπερμπερίδη Αθανάσιο, Δαλακάκη 
Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή, 
Καγγελίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλο 
Παρασκευά 
Κοινοποίηση 
Αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 
Χαλκίδη Χαράλαμπο, Κιτσουκάκη 
Ιωάννη, Χαριτωνίδη Ιωάννη,   
Λουλούδη Ιωάννη, Ιωάννου 
Χρήστο, Ζεκερίδη Χαράλαμπο 
-Αντιδημάρχους 
-Προέδρους Κοινοτήτων 
-κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 
-κο Γεωργιάδη Ιωάννη  
-Προϊσταμένους Δ/νσεων  
-Ειδικό Συνεργάτη 
-Επιστημονικούς Συνεργάτες  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την  αριθμ. 60249/22-09-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και 
λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), σας 
καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – δια ζώσης κεκλεισμένων των 
θυρών την 26η Οκτωβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00΄ στο Δημαρχείο, 
Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης:   
 

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10808/02-10-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης του 
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Γαϊτάνη Κωνσταντίνου, για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. 
86/2020 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας.  

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη  γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με 
την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10809/02-10-2020 αίτηση  συμβιβαστικής επίλυσης του 
Γαϊτάνη Κωνσταντίνου, για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. 
ΑΓ44/202 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης.  

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 10423/2020 αίτησης 
συμβιβασμού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ», για 
την διαφορά που προκύπτει από την με αριθμ.κατ.ΑΓ5/2020 αγωγή ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.  

4. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης σχετικά 
με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10809/02-10-2020 αίτηση  συμβιβαστικής επίλυσης του 
Γαϊτάνη Κωνσταντίνου, για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. 
ΑΓ44/202 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης 

5. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με 
την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11783/22-10-2020  αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της 
εταιρίας με την επωνυμία «Ξηροτήρης Α. & Σια Ο.Ε.» για την διαφορά που 
προκύπτει από την με αριθμό κατ. ΑΓ910/9-10-2020 αγωγή ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» . 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών αριθ.πρωτ. 11075/08-10-2020 & 
11439/16-10-2020  της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2020 του 
διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας  «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου, 
των Νομικών του Προσώπων και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. για τα έτη 2021-2022». 

8. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Δοξάτου» προϋπολογισμού 34.100,00€ & β) εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκριση 5ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων 
έτους 2020  και 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού .  

9. Τροποποίηση της αριθμ. 4429/18-5-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου 
και της εταιρίας Θεοδωρίδης Ι. & ΣΙΑ Ελαστικά ΙΚΕ, με αντικείμενο την 
συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου.  

 
Παρακαλείστε για την τήρηση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 (υποχρεωτική χρήση μάσκας, απαιτούμενες αποστάσεις κ.λπ.).  
 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  
  
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Ο.Ε. 
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου 

 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  


