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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00΄ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός 

Ιουνίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 13.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

6100/17-06-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΖΟΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 6100/17-06-2002 

πρόσκληση , η οποία έχει ως εξής:  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/17-06-2022 Έκτακτης 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 92/2022 
 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΙΩ95-ΖΙΗ
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«…ΠΡΟΣ 

Τα Τακτικά Μέλη της Ο.Ε. 

κ.κ. Καραμπακάλη Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή, Μπερμπερίδης Αθανάσιος, 

Ζεκερίδης Χαράλαμπος, Λουλούδης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.   

κ.κ. Χαριτωνίδης Ιωάννης, Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης, Δαλακάκης Δημήτριος, 

Δολαπτσή Ηλιάνα, Φυρινίδης Ευστάθιος, Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης, Χαλκίδης 

Χαράλαμπος  

Αντιδημάρχους 

Προέδρους Κοινοτήτων 

κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα  

κο Γεωργιάδη Ιωάννη    

Προϊσταμένους Δ/νσεων και Αυτοτελών Τμημάτων 

Ειδικούς & Επιστημονικούς Συνεργάτες  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) και 

ισχύει, και ειδικά της παραγράφου 6.   

Β. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 

του Ν. 4811/2021, τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4873/2021 και τις 

διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 και ισχύει.  

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  στο Δημαρχείο Νεροφράκτου και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος την 17-06-2022 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 13.00΄, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις  για τα κάτωθι θέματα: 

 

1. Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00΄ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 

ισχύουν. 

2. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Raycap (Ρέηκαπ Α.Ε.) 

σχετικά με την διοργάνωση συναυλίας στην Κοινότητα Δοξάτου, την 17η 

Ιουνίου 2022.  

 

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η συναυλία θα 

πραγματοποιηθεί σήμερα 17/06/2022, συνεπώς η λήψη της σχετικής απόφασης 

πρέπει να γίνει σήμερα, και επίσημα η επιστολή από την εταιρεία εστάλη την Πέμπτη 

16/06/2022 όπως φαίνεται και στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.  

 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

...»   
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Ειδικά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  

5. Την ανωτέρω πρόσκληση στο σώμα της οποίας συμπεριλαμβάνεται η ειδική 

αιτιολόγηση του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης αυτής.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00’  αποδεχόμενη  

την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. 6100/17-06-2022 

πρόσκληση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/17-06-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΙΩ95-ΖΙΗ
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