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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Καθορισμός του τρόπου ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ. για προσκλήσεις & 

εισηγήσεις που αφορούν στην λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 2 του μήνα 

Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 10524/28-9-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα 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 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134) σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και απόντα 5 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Μουλιστάνος Α.,  Χαλκίδης Χ., 

Μιχαηλίδου Κ.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 9 Ιωάννου Χρήστος 17 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 18 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 19 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 12 Στάντζιος Πασχάλης 20 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 13 Παπαζώτου Κυριακή 21 Γεωργιάδης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 14 Δολαπτσή Ηλιάνα 22 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 15 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π.   

8 Δαλακάκης Δημήτριος 16 Λουλούδης Ιωάννης   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 3 Μουλιστάνος Αθανάσιος 5 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

      

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών 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.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δοξάτου 

Μάρκου Διογένης, Καλαμπακίου Τσεκούρας Γεώργιος, Κυργίων Γεωργόπουλος 

Γεώργιος, Κεφαλαρίου Μαυρίδης Γεώργιος, Αγοράς Τοπαλίδης Αναστάσιος.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/02-10-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 152/2020 
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1. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

2. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ιωάννου Χρήστος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση. 

3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Στάντζιος Πασχάλης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Δολαπτσή Ηλιάνα, στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

6. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

7. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Με σύμφωνη γνώμη του σώματος αποφασίστηκε να προηγηθεί η συζήτηση 

του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να προηγηθεί η συζήτηση του 3ου 

θέματος έναντι του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς αλλαγή αρίθμησης 

των αποφάσεων που θα είναι σύμφωνη με την αρίθμηση των θεμάτων στην 

αριθμ.πρωτ. 10524/28-9-2020 πρόσκληση.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

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

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10520/28-

9-2020 εισήγηση, η οποία έχει ως κάτωθι: 
(…)ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ. για προσκλήσεις & 

εισηγήσεις που αφορούν στην λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου. 

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιες αντικειμενικές 

δυσκολίες με οδήγησαν στην ανάγκη να σας προτείνω κάποια διαφοροποίηση στην διαδικασία 

του τρόπου αποστολής των προσκλήσεων του Δ.Σ.  για την ημέρα διεξαγωγής των 

συνεδριάσεων. 

Οι αντικειμενικές δυσκολίες αφορούν στην έλλειψη υπαλλήλων για επίδοση των 

προσκλήσεων προσωπικά στους Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Κοινοτήτων, αφού σε 

κάθε άδεια του υπάρχοντος υπαλλήλου δημιουργείται πρόβλημα επίδοσης των προσκλήσεων 

καθώς και των αντιστοίχων εισηγήσεων. 

Επίσης ,αφορούν και οικονομικό θέμα, αφού η πολλαπλή εκτύπωση των εισηγήσεων 

απαιτεί μεγάλες ποσότητες φωτοτυπικού χαρτιού Α4. 

Τέλος η αναπαραγωγή των εγγράφων απαιτεί πολύ χρόνο για την γραμματεία της 

Προεδρίας και είναι γνωστό σε όλους, πως η υπάλληλος που είναι επιφορτισμένη με την 

γραμματεία  πολύ λίγο χρόνο έχει στη διάθεσή της για να εκπληρώσει τις ειλημμένες της 

υποχρεώσεις . 

Κατόπιν όλων αυτών θα ήθελα να προτείνω αλλαγή του τρόπου ενημέρωσης, αποστολή 

των προσκλήσεων με email  και για όσους  επιθυμούν, εάν δεν  διαθέτουν email, δια 

τηλεφώνου.  

Εξυπακούεται πως στη γραμματεία του Δήμου θα υπάρχει η πρόσκληση και  ο φάκελος με τα 

πρωτότυπα των θεμάτων-εισηγήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να αναπαραγάγει 

(…) 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

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

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

 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 διατάξεις 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), 
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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 ανωτέρω εισήγηση,  

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Με ψήφους 11 υπέρ και 6 κατά (κ.κ. Δαλακάκης, Ζουμπούλογλου, Κρικοπούλου, 

Κρυωνίδης, Παπαδόπουλος, Γεωργιάδης).  

Εγκρίνει την αποστολή προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων 

του Δήμου, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των θεμάτων, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και δια τηλεφώνου, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

Φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων θα βρίσκεται στη γραμματεία των 

συλλογικών οργάνων  για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να τις αναπαραγάγει .  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 152/02-10-2020. 

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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