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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 26/03-07-2020 αιτήματος του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου, περί 

χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) για την 

πραγματοποίηση φεστιβάλ παιδικού βιβλίου». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 13η του μήνα Ιουλίου  

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 09.00΄ έως 20.00΄ 
πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

6870/09-07-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του 

Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της αριθμ.πρωτ. 163/33282/29-05-2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-

ΑΨ7). 

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

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

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ / ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 9 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 17 Λουλούδης Ιωάννης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 10 Ιωάννου Χρήστος  18 Φυρινίδης Ευστάθιος 

3 Μουστάκα Μαρία 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 19 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 20 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 21 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 14 Στάντζιος Πασχάλης  22 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

7 Χορόζογλου Παρθένα 15 Παπαζώτου Κυριακή 23 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 16 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 24 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία και θεωρούνται απόντες οι δημοτικοί 

σύμβουλοι: Γεωργιάδης Ιωάννης, Δολαπτσή Ηλιάνα, Ζεκερίδης Χαράλαμπος.  

Για την συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/13-07-2020  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 105/2020 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 6671/6-7-2020 

εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι: 
«…ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση δωρεάν προς χρήση,  τον χώρο της πλατείας της Δημοτικής 

Κοινότητας Καλαμπακίου στον Μορφωτικό Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο  Καλαμπακίου

  

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4483/2017 Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων 

κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία. Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 

24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: 

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω 

χώρους κατ’ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη 

χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή 

εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή 

δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η 

διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 

το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της 

εκδήλωσης.» 

Με την αριθ. πρωτ. 26/2020 αίτησή του ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός 

Σύλλογος  Καλαμπακίου ζητά να του παραχωρηθεί ο  χώρος της πλατείας της Δημοτικής 

Κοινότητας Καλαμπακίου για τις απαραίτητες προετοιμασίες και διεξαγωγή του 1ου Φεστιβάλ 

παιδικού βιβλίου στις ημερομηνίες 15-17/7/2020 από τις 08:00π.μ. ως τις 22:00μ.μ.. 

Ο ανωτέρω σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών και  συστάσεων 

της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή λειτουργία 

ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε ανοικτούς χώρους με καθήμενους θεατές. (Σχετικό 

έγγραφο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/312359/1536/23-6-2020) 

 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. ….» 

 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την από 11/03/2020 Πράξη 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).  

4. Την  αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Το αριθμ.πρωτ. 26/03-07-2020 αίτημα του Μορφωτικού Πολιτιστικού & 

Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου. 

7. Την 7/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμπακίου.  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4483/2017.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το αριθμ.πρωτ. 26/03-7-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου: 6671/3-7-

2020) αίτημα του Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου 

για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου (πλατεία Καλαμπακίου), χωρίς 

αντίτιμο, για την διενέργεια φεστιβάλ παιδικού βιβλίου για το χρονικό διάστημα από 

15 έως και 17 Ιουλίου 2020.  

Ο ανωτέρω σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ευπρέπειας και της 

καθαριότητας του χώρου της πλατείας και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη 

νόμιμη και ασφαλή λειτουργία της έκθεσης βιβλίου.  

Επίσης, θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των μέτρων για την διασφάλιση 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 105/13-07-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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