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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
ισχύει σήμερα 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, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, την σήμερον  19η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή  
και από ώρα 11:30 ΄ - 13.30΄.  

Η συνεδρίαση, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας 
δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, για 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού κατεπείγοντος θέματος της 
ημερήσιας διάταξης: 

 
«Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μαρωνείας – Σαπών» (εισήγηση: Μαρασλή Βασιλική / Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος: Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ) 

 
 
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω αναγκαιότητας της νόμιμης συγκρότησης και 

λειτουργίας της Οικονομικής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών το συντομότερο 
δυνατό, εφόσον εκ του νόμου είναι το όργανο υλοποίησης του οικονομικού, τεχνικού 
και αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, γεγονός που επιβάλει συνεδριάσεις του με 
συχνή περιοδικότητα για λήψη αποφάσεων επί συνεχώς ανακυπτόντων ζητημάτων 
και αναγκών του Δήμου.  

 
 
 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 
των μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 μέλη) 

2. Η πρόσκληση της συνεδρίασης, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα της, 
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη της ΟΕ ακόμη και την ίδια μέρα της 
συνεδρίασης. 

3. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται  και η εισήγηση του θέματος για το οποίο θα 
ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλονται  δύο (2) πίνακες για το θέμα της ημερήσιας 



διάταξης, όπου στον πρώτο θα συμπληρώσετε  για το θέμα  την επιλογή σας αν κρίνετε ότι 
είναι κατεπείγον ή όχι και σε καταφατική περίπτωση θα συμπληρώσετε στον δεύτερο πίνακα  
την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Στον δεύτερο πίνακα έχετε την 
δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε 
περίπτωση αρνητικής ψήφου  τα μέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους λόγους 
μειοψηφίας τους. 

4.      Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την Παρασκευή 19/03/2021 μέχρι και την 13:30΄ ώρα, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail της Προέδρου του Δ.Σ.: 
nuraybekir1986@gmail.com και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  στο e-mail της γραμματείας στο 
vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για το θέμα, 
ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

5. Μέλη του Δ.Σ.,  οι οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω 
χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι την 13.30΄ ώρα της 19ης/3ου/2021, να ενημερώνουν για 
την ψήφο τους τηλεφωνικά την πρόεδρο και τη γραμματέα του δημοτικού 
συμβουλίου στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού 
πρακτικού, υπογεγραμμένου από την Πρόεδρο του ΔΣ και τη γραμματέα (προς επαλήθευση 
του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του περιεχομένου αυτής).   

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

7. 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. 

8. Η απόφαση που θα ληφθεί με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθεί από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί της 
εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

 
 
                                                                Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
                                                                          ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ Νουράη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ    Ι  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κατεπείγον  
χαρακτήρας  
του θέματος 
 

  

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΙΙ  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΜΑ 
 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
                                                                       Ονοματεπώνυμο δημοτικού συμβούλου 

Α/Α 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΧΗ 

 
Μοναδικό 

    


