ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.21/28-7-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 84

Περίληψη
Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον τρόπο και τον
χρόνο συνεδριάσεων

Στην Ξάνθη σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.17782/24-7-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις
αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67
του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ασκαρίδης Ηλίας
18. Παπά Σοφία
4. Γεωργιάδης Δημοσθένης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Γουναρίδης Στυλιανός
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
21. Σπανίδης Μιχαήλ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
22. Σταυρακάρας Παναγιώτης
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
23. Τοπ Σινάν
9. Ζερενίδης Ιωάννης
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
10. Ηλιάδης Θωμάς
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Καλογερής Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καφφετζής Κωνσταντίνος
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Λύρατζης Πασχάλης
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Βογιατζής Κωνσταντίνος
8. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Παυλίδου Ελισάβετ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
10. Σαββίδης Ματθαίος
5. Καμαρίδης Ιπποκράτης
11. Ταρενίδης Παναγιώτης
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Σιαμπάν Μπαντάκ, Λεβέντ Καρά Οσμάν και Σουά
Μπεκήρ Ογλού, προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά την ψήφιση των ψηφισμάτων και μετά την 1η ψηφοφορία
των ΕΗΔ θεμάτων, ο Σινάν Τοπ, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού και Τζενάν Τσαρεκτσή, αποχώρησαν οριστικά
από τη συνεδρίαση, μετά την 1η ψηφοφορία των ΕΗΔ θεμάτων.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Ιωάννης Ζερενίδης, δεν συμμετείχε στην 1η
ψηφοφορία του θέματος της παρούσης απόφασης, ο Δημοσθένης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Καφφετζής,
Μιχαήλ Σπανίδης, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, στη 2η ψηφοφορία του θέματος, της παρούσης απόφασης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. 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
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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» και
εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, είναι το εξής:
1) Πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
2) Πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Νέα Ξάνθη»
3) Πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Αγάπη για την Ξάνθη μας»
4) Πρόταση ψηφίσματος του Δημάρχου Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη
5) Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 174/31-07-2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
Ξάνθης για έγκριση εισόδου- εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα 'βαρύ φορτηγό' στην
εγκατάσταση 'βιοτεχνική βιομηχανική κατασκευή μεταλλικών προϊόντων' σε οδό διανομής
Αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης, ως προς το πλάτος της εισόδου εξόδου
6) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα 'ελαφρύ φορτηγό' στην
εγκατάσταση 'εργαστήριο παραγωγής νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και
σφολιατοειδών' σε δημοτική οδό συμβάλλουσα στο 10 χλμ. Ξάνθης-Καβάλας
7) Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον τρόπο και τον χρόνο συνεδριάσεων
«Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του,
▪ την εισήγηση του προέδρου,
▪ την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
▪ τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του»
▪ τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
▪ το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον
τρόπο και τον χρόνο συνεδριάσεων» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξης Ξάνθη για
Όλους, Σάββα Μελισσόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων, είπε: «Θέλω να τεθεί το ζήτημα προς ψήφιση, με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι νομίζω ότι υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στη λειτουργία του ΔΣ, με
την τηλεδιάσκεψη, αλλά και με τη διά περιφοράς που γινόταν στο πρόσφατο παρελθόν και όσο αφορά τις
ώρες λειτουργίας, έτσι το ΔΣ διολισθαίνει σε μη απαρτία, δημιουργούνται καθυστερήσεις και
δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του ΔΣ. Γι’ αυτό προτείνω με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
να συζητηθεί το θέμα και να αποφασιστεί οι συνεδριάσεις να γίνονται διά ζώσης κι απογευματινές ώρες».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στη δικηγόρο του Δήμου, Ελένη Χατζηλιάδου, η οποία
διευκρίνισε: «Εγώ, θα αναφερθώ, στις διατάξεις του άρθ.67 του Ν.3852/2010, ο οποίος στην παρ΄.1
αναφέρει ότι το ΔΣ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Που
σημαίνει ότι την πρόσκληση πάντα για τις συνεδριάσεις, την εκδίδει ο Πρόεδρος. Στη συνέχεια το ίδιο
άρθρο, κάνει αναφορά και για την περίπτωση που όταν υπάρχει ανάγκη, το ΔΣ, μπορεί και συνεδριάζει
μέσω τηλεδιάσκεψης, στις έκτακτες περιπτώσεις. Παρακάτω, αναφέρεται ο τρόπος. Στη συνέχεια, με την
ΠΝΠ, που εκδόθηκε αρχές του Μαρτίου, δόθηκε μία περαιτέρω διαλλακτικότητα στα συλλογικά όργανα,
προκειμένου να προστατευθούν τα μέλη και για λόγους υγείας, ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης των ΔΣ,
με τηλεδιάσκεψη, με διά περιφοράς, επίσης και διά ζώσης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι σίγουρα πάντα,
τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Το δικαίωμα πάντοτε για την πρόσκληση αυτών των συνεδριάσεων, το
διατηρεί ο Πρόεδρος. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Την πρόσκληση για οποιοδήποτε τρόπο συνεδρίασης, την
εκδίδει ο Πρόεδρος. Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέχρι σήμερα, έχουν συζητηθεί όλα αυτά και ο μόνος τρόπος
που μπορεί να γίνει το ΔΣ, με ασφάλεια για όλα τα μέλη, από άποψη υγείας, είναι αυτός. Απ’ ό,τι μου λένε,
έχει γίνει ένα αίτημα, πάλι κατ’ άρθρο 67, προκειμένου να συζητηθεί ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να
κριθεί βέβαια και ο λόγος του κατεπείγοντος και να γίνονται διά ζώσης. Αυτό όμως για να γίνει, θα πρέπει
να υπάρχουν και οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, ο
τρόπος που θα γίνει το ΔΣ. Να ψηφιστεί κάτι και να μην μπορεί να προχωρήσει ο Πρόεδρος, από τη στιγμή
που ο Πρόεδρος, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να εκδίδει την πρόσκληση, να μην μπορεί να εφαρμοστεί
αυτή η απόφαση, θα υπάρχει μία αντίκρουση, όπως αντιλαμβάνεστε».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μειοψήφησαν, ως προς τη συζήτηση του θέματος, ως εκτός ημερήσιας διάταξης, οι δημοτικοί
σύμβουλοι, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Ιωάννης Μπούτος, Εμμανουήλ
Φανουράκης, οι οποίοι όπως δήλωσαν κατά την άποψή τους, δεν προκύπτει λόγος, για να εισαχθεί το θέμα
για συζήτηση, ως κατεπείγον.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Ασκαρίδης, δήλωσε παρών.
Ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Σάββα Μελισσόπουλο, ο οποίος είπε: «Στο
άρθ.4 του κανονισμού λειτουργίας, παρ.4, λέει ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται,
εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες. Απόγευμα, θεωρούμε όλοι, ιδιαίτερα οι
εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, μετά τις 17:00. Οπότε, αν γίνονται οι συνεδριάσεις
αυτήν την ώρα, έχουμε δυσκολία, άρα επιθυμούμε να γίνονται οι συνεδριάσεις αυτήν την ώρα, να
διευκολύνονται οι συνάδελφοι και όχι να δυσκολεύονται και επίσης, με την απόφασή μας αυτή, θέλουμε οι
συνεδριάσεις να γίνονται διά ζώσης, αφού ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει άλλο αντικειμενικό πρόβλημα».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου,
σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων, ώστε αυτές να γίνονται διά ζώσης, αφού ληφθούν
όλα τα μέτρα ασφαλείας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο αντικειμενικό πρόβλημα κι απογευματινές
ώρες μετά τις 17:00.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Ιωάννης
Μπούτος, Εμμανουήλ Φανουράκης, Ηλίας Ασκαρίδης, Σιαμπάν Μπαντάκ, Λεβέντ Καρά Οσμάν και Σουά
Μπεκήρ Ογλού, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
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