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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  στις 23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  

από 10.00 έως 18.00». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η του μήνα 

Οκτωβρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 

10.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη 

Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11819/22-10-2020 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. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

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 8 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 15 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Ιωάννου Χρήστος  16 Λουλούδης Ιωάννης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 17 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 12 Στάντζιος Πασχάλης  19 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Παπαζώτου Κυριακή 20 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Δολαπτσή Ηλιάνα  21 Γεωργιάδης Ιωάννης 

 

Οι κ.κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος, Φυρινίδης Ευστάθιος, Μουλιστάνος 

Αθανάσιος, Εμμανουηλίδου Νικολέτα, Κιτσουκάκης Ιωάννης, Μουστάκα Μαρία, αν 

και έλαβαν γνώση τόσο της πρόσκλησης όσο και της σχετικής εισήγησης, δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες.   

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. 20/23-10-2020  

Δια Περιφοράς  Έκτακτης Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 153/2020 
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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. 11819/22-10-

2020 πρόσκληση , η οποία έχει ως κάτωθι: 

«…(….)Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Έκτακτης Συνεδρίασης Δια Περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

Π Ρ Ο Σ 

Τον κ. Δήμαρχο 

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Τους Προέδρους των Κοινοτήτων 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 

παρ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 4635/2019(ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019). 

Β. 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).  

Γ. Την  αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις 

δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» 

(ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).  

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων, την 23/10/2020 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα από  10.00  έως 18.00΄, για τα κάτωθι θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

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

Δημοτικού Συμβουλίου  στις  23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 

11.00 έως 18.00.  

2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11337/15-10-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της εταιρίας με 

την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. 

ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης. 

Η συζήτηση του θέματος είναι κατεπείγουσα και ο Δήμος οφείλει να προχωρήσει 

άμεσα εφόσον επιθυμεί την συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς,  και 

αυτό διότι η εν λόγω δαπάνη μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το τρέχον πρόγραμμα 

επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

εφόσον τα σχετικά έγγραφα συμβιβασμού κατατεθούν στο Υπουργείο έως 

31/10/2020 (Σχετικό έγγραφο: 63308/01-10-2020 ΥΠΕΣ).  

Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 23/10/2020 (στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση g.xaritonidis@yahoo.gr) , ή μέσω sms (στο τηλέφωνο 

6980909131) από ώρα 10.00΄έως 18.00΄).  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ (….) ….» 

 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

mailto:g.xaritonidis@yahoo.gr
ΑΔΑ: ΡΕΩΗΩ95-Υ51
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 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).  

1. Την  αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

2. Την ανωτέρω πρόσκληση. 

3. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα ψηφοφορίας από 

10.00΄έως 18.00΄, αποδεχόμενο  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 11819/22-10-2020 πρόσκληση και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο 

Δήμος οφείλει να προχωρήσει άμεσα εφόσον επιθυμεί την συμβιβαστική επίλυση της 

υπό κρίση διαφοράς του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης,  και αυτό διότι η 

εν λόγω δαπάνη μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το τρέχον πρόγραμμα επιχορήγησης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον τα 

σχετικά έγγραφα συμβιβασμού κατατεθούν στο Υπουργείο έως 31/10/2020 (Σχετικό 

έγγραφο: 63308/01-10-2020 ΥΠΕΣ) .  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 153/23-10-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΡΕΩΗΩ95-Υ51
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