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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

  
Περίληψη 

«Ληψη απόφασης για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης». 
 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 14 του μήνα 
Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00΄ 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 
Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 1318/10-02-2020 γραπτή 
πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 
αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 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), 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 16 μέλη και απόντα 11 
μέλη οι κ.κ. Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, Στάντζιος, 
Παπαζώτου, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, Λουλούδης, Εμμανουηλίδου, Βουλγαράκης 
επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 
1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Χορόζογλου Παρθένα 13 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 
2 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Δαλακάκης Δημήτριος 14 Κιτσουκάκης Ιωάννης 
3 Μουστάκα Μαρία 9 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 15 Χαλκίδης Χαράλαμπος 
4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Ζεκεριδης Χαράλαμπος 16 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 
5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης   
6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Φυρινίδης Ευστάθιος   

ΑΠΟΝΤΑ 
1 Ιωάννου Χρήστος 5 Στάντζιος Πασχάλης 9 Λουλούδης Ιωάννης 
2 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 6 Παπαζώτου Κυριακή 10 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 
3 Κρυωνίδης Βασίλειος 7 Δολαπτσή Ηλιάνα 11 Βουλγαράκης Δημήτριος 
4 Μουλιστάνος Αθανάσιος 8 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π.   

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 Κυργίων 
Γεωργόπουλος Γεώργιος,  Καλαμπακίου Τσεκούρας Γεώργιος, Αγίας Παρασκευής 
Στάθης Ιωάννης,  Αγίου Αθανασίου Γρηγοριάδης Ιωάννης, Φτελιάς Φερσιζίδης 
Σπυρίδων, Κεφαλαρίου Μαυρίδης Γεώργιος,   Αγοράς Τοπαλίδης Αναστάσιος. 
Νεροφράκτη Γουδάκης Γεώργιος.  

Δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δοξάτου Μάρκου Διογένης, 
Καλαμώνα Λαφτσίδης Ιωάννης, Πηγαδίων Αρβανιτίδης Ιωάννης.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας 
διάταξη συζήτηση. 
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2. Στάντζιος Πασχάλης κατά τη διάρκεια της προ ημερηρησίας διάταξη 
συζήτηση. 

3. Λουλούδης Ιωάννης κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση. 
4. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 1ο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα.  

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ζουμπούλογου Αναστάσιος κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 
συζήτηση. 

2. Φυρινίδης Ευστάθιος, στο 1ο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα. 
3. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, στο 1ο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα. 
4. Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης, 1ο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα. 
5. Δαλακάκης Δημήτριος, στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
6. Ζεκερίδης Χαράλαμπος, στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 
Το 5ο θέμα σχετικό με τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση σύστασης 

«Συνδέσμου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Δ.)» για την 
ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν 
από τη διαχείρηση των αδέσποτων ζώων», αποσύρθηκε. 

Με την υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση του Σώματος, η υπ’ αριθμ. 21/2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης κατά 
την έναρξη της συνεδριάσεως .  

Επίσης με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος αποφασίστηκε να προηγηθεί η 
συζήτηση του 6ου και του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς αυτό να 
επιφέρει αλλαγή στην αρίθμηση των αποφάσεων.  

Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, έγιναν 
τοποθετήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, έτσι όπως 
αυτά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο υπάλληλος του Δήμου κος Ανδρεάκης 
Γρηγόριος προϊσταμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), 
για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν σε θέματα που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων του 

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 αφού έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες: 
«(…) Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική 
επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το 
δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση 
του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς 
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι 
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει 
απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 
τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής(..).», ζήτησε από 
το  Σώμα τη λήψη απόφασης για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του θέματος: 

1. Λήψη απόφασης για α) την επιλογή του εργαλείου της προγραμματικής 
σύμβασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς», β. την αποδοχή της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ των τεσσάρων (4) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ήτοι 
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μεταξύ των Δήμων Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, γ) 
την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής 
Συνεργασίας.  

 
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 τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 
7 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το κατεπείγον του θέματος, 
μετά από συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με ψήφους 13 υπέρ και 4 κατά (κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Στανζιος)  
Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης,  για το θέμα:  
«Λήψη απόφασης για α) την επιλογή του εργαλείου της προγραμματικής σύμβασης 
για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», β. την αποδοχή της 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων (4) Δήμων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ήτοι μεταξύ των Δήμων Δράμας, Δοξάτου, 
Προσοτσάνης, Κάτω Νευροκοπίου, γ) την έγκριση των όρων της Προγραμματικής 
Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας».   
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δαλακάκης ψήφισε κατά ισχυριζόμενος ότι το θέμα δεν 
είναι επείγον και ότι μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ..  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Παπαδόπουλος Παρασκευάς, κατά την ψηφοφορία ήταν 
εκτός αιθούσης.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/14-02-2020. 
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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