ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 19
της από 08/12/2020 δια περιφοράς συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθμός 108
Περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη μελών νέων Σχολικών Εφορειών των
Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης, ζητείται λήψη απόφασης και έκδοση ψηφίσματος για την
αναβολή των εκλογών αυτών και τη διεξαγωγή τους σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στη Σμίνθη σήμερα 8 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00, έως
ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης συνήλθε, με την υπ’ αριθμόν 11297/13-11-2020
πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου -ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020, άρθρο 10, παρ.1:
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
Ο τρόπος διεξαγωγής της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε ως εξής:
Από την έναρξη του Δ.Σ., ώρα 10:00, έως τη λήξη του, ώρα 14:00, οι δημοτικοί σύμβουλοι που
συμμετείχαν ενημέρωσαν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη ψήφο του,
ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής τριών τρόπων:
1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (δόθηκαν σταθερό & κινητό).
2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δόθηκε του προέδρου του Δ.Σ.).
3) Τηλεομοιοτύπου (δόθηκε του Δήμου Μύκης).
Μετά το πέρας της δια μεταφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ., κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι
που συμμετείχαν ψήφισαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών επιστολών,
διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. συμμετείχαν είκοσι έξι (26)
μέλη, και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Κουστσή Εργκιούλ (Πρόεδρος)
Κιούρτ Εμβέρ (Αντιπρόεδρος)
Χάητα Γιουσούφ (Γραμματέας)
Χόμκο Ερκάν
Καμπούρ Μητάτ
Αγγούσογλου Εργκιούλ
Γιουρούκ Σαλή
Μπουγιουκλού Χουσεΐν
Σαχινλή Ριτβάν
Καβάς Κενάν
Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Καπζά Τζεμήλ
Εφέντη Εμπιέ
Ραμαδάν Μπαχρή
Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπατζάκ Σελαμή
Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν
Κιούρτ Αχμέτ
Αδέμ Χασάν
Χασάνκογλου Ενγκίν

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Μουσά Σεϊντάν
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Τσιτάκ Τζεχάτ
Ιμάμ Σουνάϊ
Χασάν Κεχαγιά Ενές
Μέτσογλου Οντέρ
Ζεϊμπέκ Ερόλ
Κιοσέ Μουράτ

Επί του 1ου έκτακτου θέματος:
Θέση Δημάρχου επί του θέματος:
Ο δήμαρχος Μύκης έχει ήδη επικοινωνήσει με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, και έχει ήδη θέσει το ζήτημα της
δυσκολίας της διεξαγωγής των εκλογών των σχολικών εφορειών μέσα στην κατάσταση της
πανδημίας και έχει θέσει το ζήτημα της αναβολής των εκλογών σε άλλη ημερομηνία.
Ο Πρόεδρος ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. τα κάλεσε να ψηφίσουν σχετικά:
Ψήφισμα: Σχετικά με τις εκλογές των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης
που εξαγγέλθηκε ότι θα γίνουν στις 22 Δεκεμβρίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης, έχοντας
υπόψη τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας,
προτείνει την αναβολή των εκλογών σε άλλη ημερομηνία, όπου η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί
και θα είναι πιο ομαλή η διεξαγωγή των εκλογών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Σχετικά με τις εκλογές των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης που
εξαγγέλθηκε ότι θα γίνουν στις 22 Δεκεμβρίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης, έχοντας
υπόψη τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας,
αναβάλει τις εκλογές σε άλλη ημερομηνία, όπου η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί και θα είναι
πιο ομαλή η διεξαγωγή των εκλογών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2020.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
(υπογραφή)

Τα Μέλη του Δ.Σ.
(υπογραφές)
Σμίνθη 08/12/2020
Ακριβές απόσπασμα
Ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ.

