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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Χορήγηση οριακής προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ  

ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου υπό την προεδρία 

του Δημάρχου κου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη  και μετά από την αριθμ. 6647/03-07-2020 

γραπτή πρόσκλησή του που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που 

είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ αναπλήρωσε το αναπληρωματικό 

μέλος ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ αναπλήρωσε το 

αναπληρωματικό μέλος ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/07-07-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 109/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.πρωτ. 6620/03-07-2020 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως κάτωθι: 

«……… 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου :                             

«Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου 

Δοξάτου» 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

  

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής 

Επιτροπής το παρακάτω θέμα :  

Χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου :                             

 «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» 

 

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών 

κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου»  που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ΥΠ.ΕΣ.  συμβατικού προϋπολογισμού 67.868,00€ με 

αρχική προθεσμία 100 ημέρες προθεσμίας, έληγε στις 30/11/2019. Με την 

υπ’αριθμ.13/2020 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 3η παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου έως τις 30/06/2020. 

Για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου υπολείπεται η επίστρωση των 

γηπέδων μπάσκετ στους αύλειους χώρους των σχολείων, όπως προβλέπεται στη μελέτη 

του έργου με χυτή ελαστική ακρυλική επένδυση. Για την επίστρωση απαιτείται να έχει 

ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των στύλων και των ταμπλό των μπασκετών, η προμήθεια 

των οποίων προβλέπεται με την από 22/05/2020 σύμβαση. 

Διά του παρόντος, εισηγούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου κατά δύο (2) μήνες, με αναθεώρηση, με χορήγηση οριακής προθεσμίας σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν 4412/2016, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

χρόνος για την τοποθέτηση των μπασκετών και την επίστρωση των γηπέδων.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.4555/2018 

και Ν.4623/2019 όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 

68/20.03.2020 τεύχος A’) καλείται να αποφασίσει σχετικά…»  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την  αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,  

μετά από συζήτηση,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή-

συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου», κατά δύο (2) 

μήνες, με αναθεώρηση, με χορήγηση οριακής προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 147 του Ν 4412/2016, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χρόνος για την 

τοποθέτηση των μπασκετών και την επίστρωση των γηπέδων, για όλους τους λόγους 

που αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/07-07-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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