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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να
προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 10 μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 16:00 μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων της 9ης & 10ης
Αυγούστου 2018, 33ης & 34ης συνεδρίασης, λόγω μη απαρτίας στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που
συμπεριλαμβανόντουσαν στις ανωτέρω προσκλήσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «…αν μετά από
δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από
τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί
στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση
γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….»:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 10ης
Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
2ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της
συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της
συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα για λόγους δημόσιας
υγείας, στο γεγονός της άμεσης αποκατάστασης της επιχορήγησης του Δήμου
Δοξάτου προς την ΔΗΚΕΔΗΔ, η οποία είχε αφαιρεθεί στο σύνολο της στην 1η
τροποποίηση προϋπολογισμού 2018,(απόφαση 111/2018 του Δημοτικού
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συμβουλίου) με αποτέλεσμα την δημιουργία σοβαρού προβλήματος λειτουργίας
της επιχείρησης, , στην άμεση μεταφορά της βοήθειας που συγκεντρώθηκε για τους
πυρόπληκτους της Ανατ. Αττικής & στην προμήθεια σκυλοτροφών & αμοιβές
κτηνιάτρων για την σίτιση & περίθαλψη των αδέσποτων ζώων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
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