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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για  έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 

18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισήγηση: Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 2 του μήνα 

Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 10524/28-9-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 

5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134) σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και απόντα 5 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Μουλιστάνος Α.,  Χαλκίδης Χ., 

Μιχαηλίδου Κ.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 9 Ιωάννου Χρήστος 17 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 18 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 19 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 12 Στάντζιος Πασχάλης 20 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 13 Παπαζώτου Κυριακή 21 Γεωργιάδης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 14 Δολαπτσή Ηλιάνα 22 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 15 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π.   

8 Δαλακάκης Δημήτριος 16 Λουλούδης Ιωάννης   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 3 Μουλιστάνος Αθανάσιος 5 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

      

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δοξάτου 

Μάρκου Διογένης, Καλαμπακίου Τσεκούρας Γεώργιος, Κυργίων Γεωργόπουλος 

Γεώργιος, Κεφαλαρίου Μαυρίδης Γεώργιος, Αγοράς Τοπαλίδης Αναστάσιος.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/02-10-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 150/2020 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

2. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη 

συζήτηση. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ιωάννου Χρήστος, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση.  

2. Καγγελίδης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξη συζήτηση. 

3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Στάντζιος Πασχάλης, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Δολαπτσή Ηλιάνα, στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

6. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

7. Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Με σύμφωνη γνώμη του σώματος αποφασίστηκε να προηγηθεί η συζήτηση 

του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να προηγηθεί η συζήτηση του 3ου 

θέματος έναντι του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς αλλαγή αρίθμησης 

των αποφάσεων που θα είναι σύμφωνη με την αρίθμηση των θεμάτων στην 

αριθμ.πρωτ. 10524/28-9-2020 πρόσκληση.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

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

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 168/2020 

απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία έχει ως κάτωθι: 
(…)Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 4ης τροποποίησης  

Τεχνικού Προγράμματος και 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

 οικονομικού έτους 2020». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13.00΄ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου υπό την προεδρία του Δημάρχου κου 

Θεμιστοκλή Ζεκερίδη  και μετά από την αριθμ. 10386/24-09-2020 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 αντικαταστάθηκε 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 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

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.  

ΑΔΑ: ΩΡΤΠΩ95-ΗΗΒ



 3 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ.πρωτ.10471/25-09-2020 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως κάτωθι: 

 

«ΘΕΜΑ : «4η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2020» 

  

Κύριε Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Οικονομικής 

Επιτροπής το παρακάτω θέμα: 

«4η  τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2020»  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου προέκυψε άμεση ανάγκη για 

την δημιουργία νέων πιστώσεων. Ειδικότερα σύμφωνα και με τις επιμέρους αποφάσεις των 

Τοπικών Συμβουλίων   προτείνουμε: 

 

     Την δημιουργία των παρακάτω πιστώσεων 

 Στον K.A. 10/7131.09 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων κοινοτικού 

καταστήματος Κυργίων»  ποσού 7.130,00 € 

   Την ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων 

 του Κ.Α.20/7135.01 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 2020)» κατά  

το ποσό  των 10.000,00€ (για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

Καλαμπακίου (6.000,00€) και Κυργίων (4.000,00€)) 

 του Κ.Α.10/7131.07  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης 

κοινότητας Κυργίων»  κατά το ποσό  των  1.750,00 € λόγω του εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού της ηχητικής εγκατάστασης στους περιμετρικούς σταθμούς 

Βαθυχωρίου, Ευρυπέδου και Βαθυσπήλου 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 18.880,00€ 

 

Προτείνεται η  μείωση των κατωτέρω πιστώσεων 

 Του Κ.Α.20/7325.26 «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ.Κυργίων 

(ΣΑΤΑ 2016) » κατά το ποσό των 4.000,00 €  

 Του Κ.Α.15/7311.05 «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα κτηρίου 

κοινωνικών υπηρεσιών Καλαμπακίου» κατά το ποσό των 1.648,00 € (λόγω 

έκπτωσης της προμήθειας) 

 Του Κ.Α. 10/7331.05 «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου  

Δοξάτου (2020) » κατά το ποσό των 13.232,00€  (8.880,00€ που αφορούσε 

στην επισκευή του δημοτικού κτηρίου Κυργίων και 4.352,00€ που αφορούσε 

στην διευθέτηση του αναψυκτηρίου της πλατείας Καλαμπακίου)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 18.880,00€» 

 

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. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07,  
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6. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται 

μέσα από το αποθεματικό, 

7. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6972Ω95-471) και 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 1632/19-02-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 

8. Την βεβαίωση της υπηρεσίας ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% 

των τακτικών εσόδων του Δήμου.  

9. Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2020 καθώς και της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 ως κάτωθι:  

Α) Δημιουργία των παρακάτω πιστώσεων 

 Στον K.A. 10/7131.09 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων κοινοτικού 

καταστήματος Κυργίων»  ποσού 7.130,00 € 

Β) Ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων 

 του Κ.Α.20/7135.01 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 2020)» κατά  

το ποσό  των 10.000,00€ (για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

Καλαμπακίου (6.000,00€) και Κυργίων (4.000,00€)) 

 του Κ.Α.10/7131.07  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης 

κοινότητας Κυργίων»  κατά το ποσό  των  1.750,00 € λόγω του εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού της ηχητικής εγκατάστασης στους περιμετρικούς σταθμούς 

Βαθυχωρίου, Ευρυπέδου και Βαθυσπήλου 

Γ) Μείωση των κατωτέρω πιστώσεων 

 Του Κ.Α.20/7325.26 «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Κυργίων 

(ΣΑΤΑ 2016) » κατά το ποσό των 4.000,00 €  

 Του Κ.Α.15/7311.05 «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα κτηρίου 

κοινωνικών υπηρεσιών Καλαμπακίου» κατά το ποσό των 1.648,00 € (λόγω 

έκπτωσης της προμήθειας) 

 Του Κ.Α. 10/7331.05 «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου  

Δοξάτου (2020) » κατά το ποσό των 13.232,00€  (8.880,00€ που αφορούσε 

στην επισκευή του δημοτικού κτηρίου Κυργίων και 4.352,00€ που αφορούσε 

στην διευθέτηση του αναψυκτηρίου της πλατείας Καλαμπακίου)   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/28-09-2020. 

 (…) 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

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

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07,  

5. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, 

γίνεται μέσα από το αποθεματικό, 

6. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2020, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:6972Ω95-471) και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 1632/19-02-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 

7. Την βεβαίωση της υπηρεσίας ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει 

το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.    

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 καθώς 

και της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως κάτωθι:  

Α) Δημιουργία των παρακάτω πιστώσεων 

 Στον K.A. 10/7131.09 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 

κοινοτικού καταστήματος Κυργίων»  ποσού 7.130,00 € 

Β) Ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων 

 του Κ.Α.20/7135.01 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 

2020)» κατά  το ποσό  των 10.000,00€ (για την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων Καλαμπακίου (6.000,00€) και Κυργίων (4.000,00€)) 

 του Κ.Α.10/7131.07  «Προμήθεια και τοποθέτηση μεγαφωνικής 

εγκατάστασης κοινότητας Κυργίων»  κατά το ποσό  των  1.750,00 € 

λόγω του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της ηχητικής εγκατάστασης 

στους περιμετρικούς σταθμούς Βαθυχωρίου, Ευρυπέδου και 

Βαθυσπήλου 

Γ) Μείωση των κατωτέρω πιστώσεων 

 Του Κ.Α.20/7325.26 «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. 

Κυργίων (ΣΑΤΑ 2016) » κατά το ποσό των 4.000,00 €  

 Του Κ.Α.15/7311.05 «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα 

κτηρίου κοινωνικών υπηρεσιών Καλαμπακίου» κατά το ποσό των 

1.648,00 € (λόγω έκπτωσης της προμήθειας) 

 Του Κ.Α. 10/7331.05 «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτηρίων 

Δήμου  Δοξάτου (2020) » κατά το ποσό των 13.232,00€  (8.880,00€ 

που αφορούσε στην επισκευή του δημοτικού κτηρίου Κυργίων και 

4.352,00€ που αφορούσε στην διευθέτηση του αναψυκτηρίου της 

πλατείας Καλαμπακίου)   

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 150/02-10-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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