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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Αποχώρηση του Δήμου Δοξάτου από την Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»». 

 

Σήμερα, την 11η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα από 09.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία 

του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14099/07-12-2020 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» 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 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» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

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 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

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

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πριν την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπήρξαν οι κάτωθι 

τοποθετήσεις, οι οποίες στάλθηκαν ηλεκτρονικά: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23/11-12-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 205/2020 
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Από τον κο Παπαδόπουλο Παρασκευά: 

«Στις Παρασκευή, Δεκεμβρίου 11, 2020, 11:05,  

ο χρήστης pap par <parisxatzh@yahoo.gr> έγραψε: 
«Κύριε πρόεδρε 

Σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου 

1 Ως προς το Πρώτο Θέμα, είμαστε σύμφωνοι στο να γίνει η δωρεά προς το νοσοκομείο 

Δράμας λόγω των εκτάκτων συνθηκών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν γίνει όλες οι νόμιμες 

διαδικασίες Και στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά του δήμου, (δηλαδή το ποσόν να 

συμφωνηθεί από την οικονομική επιτροπή). 

2-3 Θέμα Μας έχει καλύψει η απάντηση του δημάρχου και καταψηφίζουμε τα θέματα των 

εισηγητών. 

4,5,6,7,8,9 Συμφωνούμε με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και υπέρ ψηφίζουμε  τα θέματα του 

συμβουλίου. 

Διευκρινήσεις: 

Σχετικά με το πέμπτο και έκτο θέμα συμφωνούμε με την εισήγηση του δημάρχου για το 50 τοις 

100. 

Σχετικά με το Πρώτο Θέμα Υπερψηφίζουμε 

Την δωρεά για το νοσοκομείο Δράμας αλλά κάνοντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και στο 

βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά του δήμου (δηλαδή το ποσό να το ορίσει ο Δήμος της 

προσφοράς στο νοσοκομείο). 

Παρασκευάς Παπαδόπουλος 

Χαλκίδης Χαράλαμπος 

Κιτσουκάκης Ιωάννης» 

 

Από την κα Παπαζώτου Κυριακή: 
«Από: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ <kikipapazotou@gmail.com> 

Προς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ <g.xaritonidis@yahoo.gr> 

Κοιν.: Καλλιόπη Τρούτπεγλη <kaliopit@doxato.gr> 

Στάλθηκε: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, 05:25:57 μ.μ. EET 

Θέμα: ψήφιση θεμάτων ΔΣ 11.12.2020 

Κύριε Πρόεδρε, 

Πριν προχωρήσουμε στην ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να 

αναφερθώ εκπροσωπώντας το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας στο ότι 

με λύπη παρακολουθούμε όσα διαδραματίζονται στα δύο τελευταία συμβούλια και φυσικά δεν 

επιρρίπτουμε καμία ευθύνη σε εσάς προσωπικά.  

Άποψή μας είναι ότι σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της διαχείρισης της υφιστάμενης 

κατάστασης λόγω της έξαρσης του ιού (covid-19) πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα 

σοβαρότητα και κάτω από τα φώτα μιας έδρας συνεδριάσεων με εκπροσώπους από όλες τις 

παρατάξεις και όχι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας για να επιτευχθεί οποιουδήποτε είδους 

προβολή και σκοπιμότητα. Η παράταξή μας επιδιώκει να είναι ενήμερη για τα τεκταινόμενα 

ώστε να μην προτρέχει σε άκαιρες δηλώσεις σε θέματα που ήδη έχουν δρομολογηθεί και επίσης, 

συμβάλλουμε σε κάθε προσπάθεια με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας εντός των πυλών, 

χωρίς να μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό όφελος. Επίσης, είμαστε υπέρ της άποψης ότι θα 

πρέπει το σύνολο της δημοτικής αρχής (δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδρος Νομικού 

Προσώπου) να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε αίτημα επίσημου φορέα αξιολογηθεί ως αναγκαίο 

δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα αυτή βάσει νόμου και μέσω εκτάκτων επιχορηγήσεων. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο δημόσιος τομέας υγείας λειτουργεί βάσει συγκεκριμένου 

υγειονομικού σχεδιασμού και ότι δεν πρέπει να βιάζουμε εμείς τις καταστάσεις παρέχοντας 

βοήθεια εκτός αυτού. Απαραίτητη κρίνουμε οποιαδήποτε διαδικασία δωρεάς που ζητείται μέσω 

αιτημάτων των αρμοδίων φορέων. Από την στιγμή, που η πληροφόρηση μέρους των δημοτικών 

συμβούλων είναι ότι υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, παρακαλούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να 

επικαιροποιήσει την επικοινωνία του μαζί τους. Τέλος, θέση αυτής της παράταξης είναι ότι 

προτάσεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση θα πρέπει να λαμβάνονται έπειτα από 

εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 

όπως αυτά που έχουν προηγηθεί κατά το παρελθόν και οδήγησαν δεκάδες επαγγελματίες στα 

δικαστήρια, τον Δήμο μας σε οικονομικό τέλμα πάντα εις βάρος των δημοτών μας και της 

ευημερίας του τόπου.  

Για το λόγο αυτό,  

Αποδεχόμαστε τη θέση του Δημάρχου για το 1ο Θέμα και το 3ο Θέμα. 

Επίσης, συμφωνούμε με την θέση του Δημάρχου για το 2ο Θέμα με την επισήμανση ότι η 

παράταξή μας ενημερώνεται τακτικά για την απολύμανση των δημοτικών κτιρίων και για το 
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προσωπικό καθαριότητας και εκφράζει την ικανοποίησή της, όπως και για τις παρεμβάσεις των 

σχολικών επιτροπών (διανομή υλικών προστασίας, απολυμάνσεις και αγορά ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για τα σχολεία. καθώς και αγορά tablets για τους μαθητές). 

Για το 4ο Θέμα, δεχόμαστε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και υπερψηφίζουμε το 

Θέμα. 

Για τα θέματα 5 και 6 συμφωνούμε με την μείωση των εν λόγω μισθωμάτων κατά 50%, διότι 

αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δυσχέρεια των επιχειρήσεων λόγω του covid-19. 

Τέλος, υπερψηφίζουμε τα θέματα 7, 8 και 9. 

Συνοπτικά, 

1. Συμφωνούμε με τον Δήμαρχο  

2. Συμφωνούμε με τον Δήμαρχο   

3. Συμφωνούμε με τον Δήμαρχο   

4. ΝΑΙ 

5. 50% 

6. 50% 

7. ΝΑΙ 

8. ΝΑΙ 

9. ΝΑΙ 

Καλό σας βράδυ!» 

 

Από τον κο Δαλακάκη Δημήτριο: 
«Από: Demetrius Dalakakis <dalakakis@windowslive.com> 

Προς: Ιωάννης Χαριτωνίδης <g.xaritonidis@yahoo.gr> 

Στάλθηκε: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, 05:43:27 μ.μ. EET 

Θέμα: Ψηφοφορία 

Καλησπέρα συνάδελφοι, Προ ημερήσιας. Ζήτω να συζητηθεί ως έκτακτο η εισήγηση 

των πολιτιστικών συλλόγων. Σας το λέγαμε ότι τους οδηγείτε σε αδιέξοδο. Προτείναμε λύσεις, 

κωφεύσατε... ιδού τα αποτελέσματα. Ζητούμε άμεση απόδοση χρημάτων από τον δημοτικό 

προϋπολογισμό και ενίσχυση της ΔΗΚΕΔΗΔ. Ως προς το δελτίο τύπου: δεν επιστρέφω τις 

ύβρεις στον Θέμη Ζεκερίδη. Αδιαφορώ για αυτές, με νοιάζει όλοι μαζί να στηρίξουμε την 

κοινωνία μας και τις δομές υγείας. Δεν στέκομαι στα ψέματα, μου προκαλούν άφθονο γέλιο, να 

είναι καλά οι συντάκτες. Ως προς το δεύτερο έγγραφο που μας στείλατε, έξι λέξεις μόνο: "Γιατί 

κρατάς φανό την ημέρα, Διογένη;" 1ο θέμα ναι υπέρ της εισήγησης. 2ο θέμα ναι υπέρ της 

εισήγησης 3ο θέμα ναι υπέρ της εισήγησης 4ο 5ο και 6ο θέμα ούτως η άλλως τα ψηφίσαμε 

μόλις πριν. Στα αναψυκτήρια 80% μείωση. 7ο θέμα ναι 8ο θέμα όχι. Εντελώς αναιτιολόγητη η 

εισήγηση. Εμφανές το έλλειμμα οράματος και δικτύωσης 9ο θέμα όχι. Απαράδεκτη εισήγηση. 

Πάρτε και αυτό το χιλιάρικο και κάντε το μελετουλα και χαλικάκια. Όχι στον Δήμο 

Αναθεσακια. Καλό σαββατοκύριακο!! Να χαμογελάτε.». 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών απόσπασμα από την αριθμ. πρωτ. 

14144/8-12-2020 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 
«…ΘΕΜΑ: Αποχώρηση του Δήμου Δοξάτου από την Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 130/19.05.2015 απόφασής του το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Δοξάτου αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου ως ιδρυτικό μέλος στην Αστική Εταιρεία 

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (εφεξής το Δίκτυο) και την υπογραφή του σχετικού καταστατικού σύστασης. Από 

τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου προκύπτει ότι ο 

Δήμος για την συμμετοχή του στο  Δίκτυο καταβάλλει ετησίως το ποσό των 4.000 ευρώ 

σύμφωνα με τα άρθ. 7.7. και 7.8 και 8.1 του επισυναπτόμενου καταστατικού.  

 

Η πρώτη καταβολή ετήσιας εισφοράς έγινε στις 30.12.2016 και αφορούσε το χρονικό 

διάστημα από 27.06.2015 έως 26.06.2016, δεδομένου ότι η υπογραφή του καταστατικού 

σύστασης του Δικτύου έγινε στις 27.06.2015 και έκτοτε ξεκίνησε να υφίσταται η υποχρέωση 

καταβολής της ετήσιας εισφοράς από τους συμβαλλόμενους φορείς. Στις 14.07.2017, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία,  καταβλήθηκε το ποσό των 

4.000 ευρώ για την ετήσια εισφορά του χρονικού διαστήματος από 27.06.2016 έως 26.06.2017 

κ.ο.κ. Η τελευταία καταβολή ύψους 4.000 ευρώ που έγινε από τον Δήμο Δοξάτου 
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πραγματοποιήθηκε στις 20.07.2020 και καλύπτει την ετήσια εισφορά προς το Δίκτυο για το 

χρονικό διάστημα από 27.06.2020 έως και 26.06.2021.  

 

 Στην περίπτωση που ο Δήμος Δοξάτου επιθυμεί την αποχώρηση του από την 

προαναφερθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ενεργοποιείται το υπ΄αριθμ. 22 άρθρο του 

καταστατικού, από το οποίο δεσμεύεται ο Δήμος ως συμβαλλόμενο μέρος και  σύμφωνα με το 

οποίο: «Η αποχώρηση μέλους είναι δυνατή κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου 

του και έγκαιρης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου (τρεις τουλάχιστον 

μήνες πριν από την σκοπούμενη αποχώρηση) και αφού πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις 

του, έναντι του Δικτύου. (…) Το μέλος που εξέρχεται από το Δίκτυο δεν έχει δικαίωμα 

ανάληψης της εισφοράς του ή σε αποζημίωση, παρά λαμβάνει μόνο κάθε αντικείμενο, 

εξοπλισμό ή άλλο είδος που τυχόν είχε παραχωρήσει προς χρήση στο Δίκτυο (…).»  

 

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, για να υλοποιηθεί η επιθυμία του Δήμου Δοξάτου να 

αποχωρήσει από το Δίκτυο και με δεδομένο ότι έχει καταβληθεί η εισφορά μέχρι και την 

26.06.2021  και δεν υφίστανται λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι του, θα πρέπει:  

 να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποχώρηση του Δήμου από 

το Δίκτυο με ρητή αναφορά στο αποφασιστικό μέρος αυτής ότι δεν υφίστανται πλέον 

υποχρεώσεις του Δήμου έναντι του Δικτύου. Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί με την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το χρονικό σημείο αποχώρησης, το οποίο θα απέχει 

υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις μήνες από την προβλεπόμενη κοινοποίηση της απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου. Σημειώνεται ότι, 

παρόλο που ο χρόνος αποχώρησης του Δήμου θα πρέπει να τεθεί υποχρεωτικά βάσει 

καταστατικού το νωρίτερο περί τα τέλη Μαρτίου 2021,  το Δίκτυο δεν δικαιούται να 

αξιώσει την καταβολή εισφοράς και για το έτος 2021, διότι η προηγούμενη καταβολή που 

έγινε εκ μέρους του Δήμου Δοξάτου στις 20.07.2020 καλύπτει μέχρι και την 26.06.2021.  

 Τέλος, θα πρέπει να κοινοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Δοξάτου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. ...»  

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), 

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), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

4. Την αριθμ. 130/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

5. Την ανωτέρω εισήγηση.   

6. Το καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με 

την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

και ειδικά το άρθρο 22 αυτού. 

7. Τα προσκομισθέντα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την 

καταβολή των εισφορών του Δήμου προς το Δ.Ε.Π.ΑΝ.  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α) Την αποχώρηση του Δήμου από την Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με δεδομένο ότι δεν υφίστανται πλέον υποχρεώσεις του Δήμου 

έναντι του Δικτύου.  

B) Το χρονικό σημείο της αποχώρησης τίθεται στις 31.03.2021, προκειμένου να έχει 

προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν από την σκοπούμενη αποχώρηση όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 22 του καταστατικού του.  

Γ) Η παρούσα  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου να 

κοινοποιηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησης.  

 

Κατά της αποχώρησης από το Δίκτυο ψήφισαν οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, 

Ζουμπούλογλου, Ιωάννου, Κρυωνίδης, Κρικοπούλου, Μουλιστάνος, Στάντζιος (8).  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 205/11-12-2020. 

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: ΨΟΚ3Ω95-Α11
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