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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αριθ. Αποφ. 22/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4 /03-02-2021 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
ης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»
Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 03η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30
π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (τηλεφωνική) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11-03-2020
ΤΕΥΧΟΣ Α, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1843/03-02-2021 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, που η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
2.- Σπίνος Νικήτας
3.- Καψαμπέλη Βασιλική
4.- Κακολύρης Σταύρος
5.- Μαρινάκης Ανδρέας
6.- Ξένος Ανδρέας
7.- Καρακάς Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αβράμης Παναγιώτης
2.- Κόκλας Φώτιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα δημοτική υπάλληλο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της κατεπείγουσας
συνεδρίασης και ανέφερε ότι: Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
ορίζονται τα εξής:
«5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το
ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών της. ……»
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή
γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
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χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των
θεμάτων.»
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις πρέπει να συζητηθούν
κατεπείγοντα θέματα :

τα παρακάτω

Ορισμός δικηγόρου
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας
Και παρακαλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά για το κατεπείγον της
συνεδρίασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,
Ομόφωνα
Αποφασίζει , εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης με την αριθμ. πρωτ. 1843/0302-2021 πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής και δέχεται να
συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA ΜΕΛΗ

Νικήτας Αρετάκης

1.- Σπίνος Νικήτας
2.- Καψαμπέλη Βασιλική
3.- Κακολύρης Σταύρος
4.- Μαρινάκης Ανδρέας
5.- Ξένος Ανδρέας
6.- Καρακάς Σωτήριος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Νικήτας Αρετάκης
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