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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 
Έχοντας υπόψη: 
Α. 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), και ειδικά της παραγράφου 6. 
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76).  
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Γ. Την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 
(ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 
Σας καλώ να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση, την 
27/07/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα από  09:00΄ έως 11:00΄, προκειμένου να λάβουμε 
αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα: 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

1. Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 27/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00΄ έως 
11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
ισχύουν.  

2. Έγκριση των πρακτικών αριθμ.πρωτ. 779/27-01-2021 και 845/28-01-2021 της 
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού 
ανάθεσης για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 
2021». Εισήγηση: 7824/26-07-2021.   

 
Η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται άμεση και κατεπείγουσα δεδομένου 
ότι  πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδοχών για την εκτέλεση 
εργασιών και προμηθειών που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή οχημάτων του 
στόλου του Δήμου. Η κατάθεση ένστασης από τον οικονομικό φορέα ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ, 
είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της  ως άνω διαδικασίας. Η 
συντήρηση και η επισκευή των οχημάτων του Δήμου εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.  
 

 
Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dimarxos@doxato.gr),  την 27/07/2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 09.00΄ έως 11.00΄).  
 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  
 

 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  

 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

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

 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  
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