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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). 
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).  
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). 
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Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, την 06/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από  09.00΄  έως 
11.00΄, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα: 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 
 

1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες της Πρόσκλησης 
ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης» του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
Εισήγηση: 2975/30-03-2021.  

2. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες της Πρόσκλησης 
ΑΤ03 με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας 
και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 
υδάτων και λυμάτων» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισήγηση: 2976/30-03-2021. 

3. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες της Πρόσκλησης 
ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 
για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – 
πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19» του Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
Εισήγηση: 3072/31-03-2021.  

4. Έγκριση της αριθμ. 11/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου,  που αφορά στον 
ισολογισμό οικονομικού έτους 2020.  

5. Έγκριση του πρακτικού με αριθ.πρωτ. 2997/30-03-2021 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 της 
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2021 & 
2022» . Εισήγηση: 2998/30-03-2021. 

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 2153/05-03-2021 
γνωμοδότησης δικηγόρου σχετική με την αριθμ.πρωτ. 11783/22-10-2020 αίτηση 
συμβιβαστικής επίλυσης,  της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ξηροτήρη Α. & Σια 
Ο.Ε.»,  για την διαφορά που προκύπτει από την ΑΓ910/2020 αγωγή κατά του 
Δήμου. 

7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 2774/23-03-2021 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης του Γεώργιου Δεβρίκη 
του Νικολάου,  για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ΄αριθμ. εκθ. κατ. 
52/2016 αγωγή. 

8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 3123/02-04-2021 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της Ο.Ε. με την 
επωνυμία «Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης Ο.Ε. »,  για τη διαφορά 
που προκύπτει από την υπ΄αριθμ. εκθ. κατ. 47/2020 αγωγή.   

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων απόφασης ένταξης της πράξης 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΞΑΤΟΥ», την  αποδοχή χρηματοδότησης και εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 6ης 
τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος) 
έτους 2021. Εισήγηση: 3137/02-04-2021.  

10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο 
Δοξάτου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισήγηση: 3133/02-04-2021. 

11. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στο Δήμο 
Δοξάτου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 
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4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4483/2017). 
Εισήγηση: 3134/2-4-2021. 

12. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  (ΝΠΔΔ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)» για 
τις ομάδες που υποβλήθηκαν προσφορές με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς. Εισήγηση: 3128/2-4-2021.  

 
Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dimarxos@doxato.gr),  την 06/04/2021 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  


