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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 

Δοξάτου, για παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού 

Καταστήματος Κοινότητας Δοξάτου». 

 

Σήμερα, 9 Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00΄ 

πραγματοποιήθηκε με Τηλεδιάσκεψη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.5575/03-06-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε 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» 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α΄/19-07-2018) τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.4830/2021, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020, σε συνδυασμό με την αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) .  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και απόντα 11 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Μουλιστάνος 

Αθανάσιος,  Στάντζιος Π., Εμμανουηλίδου, Καραμπακάλης Δ., Μουστάκα Μ., 

Δολαπτσή Η., Καραγιαννίδου Π., Κιτσουκάκης Ι. , επί συνόλου 27 μελών:  
ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 13 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

2 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 8 Κρυωνίδης Βασίλειος 14 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

3 Χαριτωνίδης Ιωάννης 9 Παπαζώτου Κυριακή 15 Γεωργιάδης Ιωάννης 

4 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 10 Λουλούδης Ιωάννης 16 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

5 Χορόζογλου Παρθένα 11 Φυρινίδης Ευστάθιος   

6 Δαλακάκης Δημήτριος 12 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Στάντζιος Πασχάλης 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 10 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

4 Μουλιστάνος Αθανάσιος 8 Μουστάκα Μαρία   

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.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Δολαπτσή Ηλιάνα (συνδέθηκε), η οποία έγινε δεκτή στο 2ο εκτός ημερησίας 

διάταξης θέμα. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8/09.06.2022  

Με Τηλεδιάσκεψη  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 74/2022 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τσεκούρας Γεώργιος, Πρόεδρος Κοινότητας Καλαμπακίου 

2. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου  

 

Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη και πραγματοποιήθηκε μέσω της 

εφαρμογής webex.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την σύνταξη 

του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

ενημέρωσε το σώμα για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. 

που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 05.06.2022, σύμφωνα με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις.  

Με την υπ’ αριθμ. 68/2022 απόφαση του Σώματος, οι υπ’ αριθμ. 69,70/2022 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης 

κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου Δοξάτου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με το υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 19/09-05-2022 αίτημα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 

Δοξάτου, για παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού 

Καταστήματος Κοινότητας Δοξάτου.  

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 

3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες: «1. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας 

ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την 

είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 109 ΝΟΜΟΣ 

4876/2021 με ισχύ την 23/12/2021). 2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που 

ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα 

τοπικά συμφέροντα. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 

δημοτικών ακινήτων στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας βρίσκονται, για την 

εξυπηρέτηση αναγκών της τελευταίας που προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς 

και για την ανάπτυξη κοινών, κοινωφελών για τις τοπικές κοινωνίες, δράσεων.» 

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 μαγνητοφωνημένα 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), 

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. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
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των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

4. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 19/09-05-2022 αίτημα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού 

Συλλόγου Δοξάτου 

5. Το καταστατικό του ανωτέρω συλλόγου.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. 

7. Την αριθμ. 12/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Δοξάτου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.πρωτ. 19/09-05-2022 αίτημα του Πολιτιστικού & Μορφωτικού 

Συλλόγου Δοξάτου, για παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού 

Καταστήματος Κοινότητας Δοξάτο για την πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης 

για τα 40 χρόνια του συλλόγου την Παρασκευής 24 Ιουνίου 2022 και ώρα από 17.00 

ως  01.00.  

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

καθαριότητας του χώρου.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 74/09.06.2022 

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: ΡΦ42Ω95-Α2Θ
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