
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθµ. 10/2020 τακτικής ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης 

του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρώνειας–Σαπών 

 

Αριθµός απόφασης : 84/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επαναφορά του θέµατος: «Αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών» 

 

              Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών, σήµερα την 30
η
 Ιουνίου 

2020, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 09.00΄ - 12.00΄,  πραγµατοποιήθηκε ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, ύστερα από 

την αριθ. πρωτ. 3997/26-06-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που εκδόθηκε σε 

επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 

4635/2019 και σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) 

σε συνδυασµό µε τα επιτασσόµενα της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,    η οποία (πρόσκληση) γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα µέλη του 

σώµατος χωριστά, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, µε ενσωµατωµένες επ’ αυτής τις 

εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 

«…………………………………………………………………………………………… 

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
µελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δηµοτικοί σύµβουλοι - Πράξη Νοµοθ. Περιεχοµένου 
ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασµό µε τα επιτασσόµενα της αριθ. πρωτ. 
33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους συµβούλους δεν 
έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεµάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 

3. Μαζί µε την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεµάτων για τα οποία θα 
ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
όπου για κάθε θέµα θα συµπληρώνεται  η επιλογή του κάθε συµβούλου ως προς την έγκριση 
του ή µη. Οι σύµβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συµπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ 
αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων θεµάτων, 
σηµειώνουν συνοπτικά και τους λόγους µειοψηφίας 

4. Οι συµπληρωµένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ηµέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την 30η/06/2020 µέχρι και την 12.00΄ ώρα, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, στο e-mail της Προέδρου του ∆.Σ. koula77@yahoo.com και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  
στο e-mail της γραµµατείας στο vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το 
αποτέλεσµα για κάθε θέµα, ανάλογα µε την ψήφο των µελών, όπως αυτή καταγράφεται στους 
πίνακες.  

5. Μέλη του ∆.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω,  οι 
οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  µπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήµατος, ήτοι 
µέχρι την 12.00΄ ώρα της 30ης/6ου/2020, να ενηµερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά την 
πρόεδρο και τη γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου στο τηλέφωνο: 25323 50118, 
συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, υπογεγραµµένου από την Πρόεδρο του ∆Σ 
και τη γραµµατέα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχοµένου αυτής).    
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6. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα 
µόνο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που τυχόν αφορούν στην   Κοινότητά τους. 
Ειδικότερα, στην παρούσα συνεδρίαση:  

        -Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Σαπών  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-mail 
σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 6ο και το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

        -Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Μαρώνειας  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-
mail σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

-Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Κρωβύλης  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-
mail σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

7.   Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους –τουλάχιστον για ένα θέµα- µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα µέλη που δεν 
θα αποστείλουν ψήφο µέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).  

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία και 
δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν µε την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε µέλος του συλλογικού οργάνου µπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 

     Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου / Τσολάκη Κυριακούλα  (Τ.Υ.)» 

 Από τη συµµετοχή των µελών στην ανωτέρω διαδικασία µέχρι την 12.00΄ ώρα της 30
ης

 

Ιουνίου 2020, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώµατος, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι 

επτά (27) µελών του δηµοτικού συµβουλίου ανταποκρίθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως  

τα είκοσι  τρία (23) και εποµένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

1. Τσολάκη Κυριακούλα,  Πρόεδρος ∆.Σ.                14. ∆ουδουλακάκης Πέτρος, µέλος 

2. Καραγκιόζ Μουσταφά, µέλος                               15. Ιµάµ Χασάν Ριτβάν, µέλος 

3. Καρύδης Χαράλαµπος, µέλος                               16. Αντωνιάδης Γεώργιος, µέλος 

4. Μουσταφά Οσµάνογλου Τζανέρ, µέλος               17. Ιωάννου Απόστολος, µέλος 

5. Μπεκήρ Ογλού Νουράη, µέλος                            18. Τασίδης Απόστολος, µέλος 

6. Τοπάλ Μεµέτ Αλή, µέλος                                      19. Τριφωνίδου Μαρία, µέλος 

7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, µέλος                                  20. Μοσχάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

8. Μολλά Αµέτ Μουσταφά, µέλος                            21. Κοτσάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

9. Σελήµ Γκιοκχάν, µέλος                                         22. Βασιλειάδης Μιχαήλ, µέλος 

10. Εµιρζάς Ηλίας, µέλος                                          23. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, µέλος 

11. Λούρµπα Ολυµπία, µέλος                                     

12. Σταυρίδης Ιωάννης, µέλος                                    

13. Πιλιλίτσης ∆ηµήτριος, µέλος                               

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  
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1. Μεραχτσάκης Χρήστος, µέλος,                          2. Τσάτσας Χαράλαµπος, µέλος,  

3. Οσµάν Σεντάτ, Αντ/δρος ∆.Σ.                            4. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, µέλος                          

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τους απόντες δηµοτικούς συµβούλους, δικαιολογηµένη είναι η απουσία 

του κ. Βαρνιτσιώτη Ευάγγελου, στον οποίο, δυνάµει της αριθ. 59/2020 απόφ. ∆.Σ., 

χορηγήθηκε άδεια από τα καθήκοντα του δηµοτικού συµβούλου για το διάστηµα από 01-06-

2020 έως 31-08-2020. 

 

        Στην συνεδρίαση συµµετείχε, αφού προσκλήθηκε νοµότυπα και η γραµµατέας του 

δηµοτικού συµβουλίου, διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 

τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  

…………………………………………………………………………………………….. 

             

                Επί του 3
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεστάλη στα µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου, οµού µε την πρόσκληση – ηµερήσια διάταξη και η σχετική επ’  αυτού εισήγηση 

του κ. Αντιδηµάρχου  ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. του ∆ήµου, κ. Μολλά Αµέτ Μουσταφά, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

                                                     «Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Του Αντιδηµάρχου  ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. του ∆ήµου, κ. Μολλά Αµέτ Μουσταφά 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ 

Την Πρόεδρο και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου 

                                                      

                                                                        ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία δηµοτικού συµβουλίου 

 

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά του θέµατος: «Αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών»  
 

 Κατά τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της 29
ης

 Μαίου 2020, εισήχθη προς 

ψήφιση και το θέµα: «Αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών», το οποίο δεν εγκρίθηκε δεδοµένου ότι  η διατυπωθείσα 

πρόταση έλαβε 10 ψήφους υπέρ έναντι 13 ψήφων κατά (σχετική επισυναπτόµενη αριθ. 

63/2020 απόφ. ∆.Σ.)  

 Μειοψήφισαν οι παρόντες σύµβουλοι των παρατάξεων της µείζονος και της α΄ 

ελάσσονος µειοψηφίας –συνολικά 13-, οι οποίοι δήλωσαν πως συµφωνούν µεν µε την αλλαγή 

του τόπου συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται στην 

εισήγηση, όχι όµως στην παρούσα φάση και πριν προχωρήσει πρώτα το θέµα σύναψης 

σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ του κυρίου του, προτεινόµενου προς µεταστέγαση των 

συνεδριάσεων του ∆.Σ., κτιρίου ν.π. «Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού» (ΣΕΟ) και του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τα όσα πρότειναν οι ίδιοι κατά τη λήψη της αριθ. 62/2020 προηγούµενης 

απόφασης του σώµατος µε θέµα: «΄Εγκριση ή µη σύναψης σύµβασης αποδοχής χρησιδανείου 

µεταξύ του ν.π. «Σώµα Ελλήνων Οδηγών» και του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, που αφορά 

την παραχώρηση της χρήσης κτιρίου από τον πρώτο συµβαλλόµενο για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου». Ειδικότερα, η πρόταση των µειοψηφήσαντων δηµοτικών 

συµβούλων ήταν ότι πρώτα πρέπει να  γίνει η κοστολόγηση των παρεµβάσεων που πρέπει να 

γίνουν στο συγκεκριµένο ακίνητο από το ∆ήµο και η αναγραφή των ποσών στην εν λόγω 

σύµβαση, ώστε να εξασφαλισθεί η ορθότητα της απόφασης σε σχέση µε την οικονοµική 

επιβάρυνση του ∆ήµου για ένα ακίνητο που δεν ανήκει στην κυριότητά του και θα 

χρησιµοποιηθεί για ελάχιστο χρονικό διάστηµα (6 µήνες έως 1 έτος)            
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 Το θέµα επανέρχεται στη προσεχή συνεδρίαση του σώµατος µετά τη σύνταξη από τον 

ειδικό συνεργάτη ∆ηµάρχου, Πολιτικό Μηχανικό, κ. Ανδρέα Γεωργιάδη,  της από 01-06-2020 

τεχνικής περιγραφής και κοστολόγησης των υλικών που θα απαιτηθούν για τις εργασίες 

συντήρησης του προς παραχώρηση κτιρίου ιδιοκτησίας του ΣΕΟ, που βρίσκεται επί της οδού 

Γεννηµατά 2 στις Σάπες, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου 

οµού µε την παρούσα εισήγηση.  

 

Σάπες 19 Ιουνίου 2020                                    Ο Αντιδήµαρχος  ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆  

                                                                                  Μαρώνειας – Σαπών 

 

                                                                               Μολλά Αµέτ Μουσταφά» 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αριθ. 83/2020 αµέσως προηγούµενη απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε 

οµόφωνα η σύναψη σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ του κυρίου του ως άνω ακινήτου, 

Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού (Σ.Ε.Ο.) και ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους που 

παρατίθενται στο αποφασιστικό µέρος αυτής. 

 

Υπενθυµίζεται ότι η αρχική εισήγηση του Αντιδηµάρχου  ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. του ∆ήµου, κ. 

Μολλά Αµέτ Μουσταφά, επί της οποίας λήφθηκε η αριθ. 63/2020 σχετική µε το θέµα απόφ. 

∆.Σ., είχε ως εξής:    

 

« Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

Του Αντιδηµάρχου ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, κ. Μολλά Αµέτ 

Μουσταφά 

                                                     Π  Ρ  Ο  Σ 

 Πρόεδρο και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαρωνείας - Σαπών 

 

 

                                                             ΚΟΙΝ.: 1. ∆ήµαρχο Μαρωνείας – Σαπών 

                                                                           2. Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μαρωνείας – Σαπών 

 

Με την αριθ. 89/2019 απόφαση του δηµοτικού  συµβουλίου του ∆ήµου Μαρωνείας - 

Σαπών, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του, το άρθρο 6 του οποίου 

έχει ως εξής: 

«΄Αρθρο 6 

Τόπος συνεδρίασης 

 

1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα υπό την 

προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου, που τον αναπληρώνει 

νόµιµα. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µε την πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του, να αποφασίζει να συνεδριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο 

κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστηµα είναι ακατάλληλο ή δεν 

επαρκεί για τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
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3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας 

του, στην έδρα οποιασδήποτε Κοινότητας του ∆ήµου, ύστερα από απόφαση της απόλυτης 

πλειοψηφίας του συνόλου των µελών του 

4. Σε περίπτωση ορισµού οικισµού του ∆ήµου ως  ιστορικής έδρας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µπορεί, µετά  από απόφασή του,  να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις  στην ιστορική αυτή έδρα.» 

 

Το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Μαρωνείας - Σαπών, µε την αριθ. 88/2019 (Α∆Α: 

ΩΗΓ2ΩΛΧ-ΕΛΤ) οµόφωνη απόφασή του, ενέκρινε την αλλαγή του τόπου συνεδριάσεών 

του και την εφεξής διεξαγωγή αυτών σε κατάλληλο οίκηµα της έδρας του ∆ήµου (Σάπες) και 

συγκεκριµένα στο δηµοτικό κτίριο της πρώην ∆.Ο.Υ. Σαπών, κειµένου επί της οδού 

Κερασσούντος & Ειρήνης γωνία, στις Σάπες, δεδοµένου ότι το δηµοτικό κατάστηµα της 

έδρας του ∆ήµου, στις Σάπες,  δεν διέθετε -και εξακολουθεί να µη διαθέτει µέχρι και 

σήµερα- κατάλληλο και επαρκή χώρο για την στέγαση  των εργασιών των συλλογικών 

οργάνων του ∆ήµου . Η διάρκεια της αλλαγής αυτής προσδιορίστηκε -µε την ίδια απόφαση- 

για χρόνο τόσο, όσο θα απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθµισης του 

∆ηµαρχικού Καταστήµατος της έδρας και της διαµόρφωσης κατάλληλης αίθουσας για τη 

διεξαγωγή των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου αυτού.    

 

Επειδή, οι εργασίες επισκευής – συντήρησης και διαρρύθµισης του δηµαρχιακού 

καταστήµατος επίκειται να ξεκινήσουν στο προσεχές διάστηµα (έχει ήδη δροµολογηθεί  η 

δηµοπράτηση του έργου) 

Επειδή εξαιτίας της έναρξης εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, οι υπηρεσίες του 

∆ήµου που στεγάζονται µέχρι και σήµερα στο δηµαρχιακό κατάστηµα  πρέπει να 

µεταστεγαστούν  µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, σε κατάλληλο οίκηµα της έδρας του 

∆ήµου στις Σάπες, όπως συνάγεται και από το 15-04-2020 έγγραφο του Προϊσταµένου του 

Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. 

Αθανάσιου Κλωνίδη, σύµφωνα µε το οποίο «κρίνεται απαραίτητη η µετακόµιση των 

υπηρεσιών του ∆ήµου λόγω των εργασιών επισκευής-συντήρησης του κτηρίου». 

Επειδή το πλέον κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού είναι το 

δηµοτικό κτίριο της πρώην ∆.Ο.Υ. Σαπών, κειµένου επί της οδού Κερασσούντος & Ειρήνης 

γωνία, στις Σάπες, το οποίο στεγάζει σε αίθουσά του µέχρι  και σήµερα τις συνεδριάσεις της 

Οικονοµικής Επιτροπής 

Επιβάλλεται η αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε άλλο 

κατάλληλο οίκηµα της έδρας του ∆ήµου, στις Σάπες. 

Συγκεκριµένα, προτείνεται το κτίριο του Σώµατος Ελλήνων Οδηγών (Σ.Ε.Ο.) το 

οποίο βρίσκεται επί της οδού Γεννηµατά 2 (Τ.Κ. 693 00 Σάπες). Η αλλαγή θα προσδιοριστεί 

για χρόνο τόσο όσο θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθµισης του 

∆ηµαρχικού Καταστήµατος της έδρας και της διαµόρφωσης κατάλληλης αίθουσας για τη 

διεξαγωγή των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου αυτού.    

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 

Σάπες  25  Μαϊου 2020                                 Ο  Αντιδήµαρχος ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. 

                                                                   του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών  

 

                                                                            Μολλά Αµέτ Μουσταφά» 

 

Επί του ανωτέρω θέµατος και οι 23 δηµοτικοί σύµβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους τις 

αριθ. 62/2020, 63/2020 και 83/2020 προηγούµενες, σχετικές µε το θέµα, αποφάσεις τους, τις 

από 25-05-2020 και 19-06-2020 εισηγήσεις του Αντιδηµάρχου  ∆.ΟΙ.Π.∆.Η.∆. του ∆ήµου, κ. 
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Μολλά Αµέτ Μουσταφά,  τις διατάξεις του άρθρου 6 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας 

του δηµοτικού συµβουλίου και τις όµοιες του άρθρου 65 «αρµοδιότητες του δηµοτικού 

συµβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής 
της ψήφου τους, (συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού µεταξύ Προέδρου και 

γραµµατέα του ∆.Σ.),    

 

Αποφασίζουν Οµόφωνα 
 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ ν  την αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 

του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών και ορίζουν ότι αυτές θα γίνονται  σε κατάλληλη 

αίθουσα του κτιρίου, ιδιοκτησίας του ν.π.ι.δ. µε την επωνυµία «Σώµα Ελληνικού 

Οδηγισµού» (Σ.Ε.Ο.), που βρίσκεται επί της οδού Γεννηµατά 2 στις Σάπες.  

 

Η διάρκεια της ως άνω αλλαγής του τόπου συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 

ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης χρησιδανείου του ανωτέρω κτιρίου µεταξύ του 

Σ.Ε.Ο. και του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών (σύµφωνα µε τα ορισθέντα δια της αριθ. 83/2020 

απόφ. του οικείου δηµοτικού συµβουλίου) και την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών 

συντήρησης που αναγράφονται την εν λόγω σύµβαση και για χρονικό διάστηµα έξι (6) 

µηνών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης ή και νωρίτερα εφόσον ολοκληρωθούν οι 

εργασίες διαρρύθµισης του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της έδρας του ∆ήµου (στις Σάπες) 

και διαµορφωθεί κατάλληλη αίθουσα για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του σώµατος.  

 

 

                                                           Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 84 - / 2020. 
………………………………………………………………………………………………….. 

                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                            Τα 22 συµµετέχοντα µέλη  

                                                                                                              του ∆.Σ. 

  ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ    (Τ.Υ.)                    (∆εν τίθενται υπογραφές σύµφωνα µε 

                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 

                                                                                       03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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