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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ»». 

 

Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε 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» 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 της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ. 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

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

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 183/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 12147/30-10-

2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία  έχει ως κάτωθι: 
«… 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:    

«Βελτίωση οδού Αιγείρου-Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση 
μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς» 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού  

Συμβουλίου το παρακάτω θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Αιγείρου-Περιστεριάς από διασταύρωση προς 
Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς». 

Η Επιτροπή Παραλαβής μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας διαβίβασε στο Δήμο μας το 

πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Αιγείρου-
Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς», και 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 σε συνδυασμό με την παρ. 5 

του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει το πρωτόκολλο να 

εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ έχει συνταχθεί και 

υπογραφεί από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με τις υπ’αριθμ.99/2018 και 104/2020 

αποφάσεις του Δ.Σ Δοξάτου. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

Με την αριθμ. 125/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δοξάτου προτάθηκε η χρηματοδότηση της 

κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Αιγείρου-Περιστεριάς από διασταύρωση προς 

Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς», προϋπολογισμού 1.330.000€ στο 

Ε.Π.Μ.Θ.2007-2013 και με την 3746/06-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ 

πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου στο Ε.Π.Μ.Θ.  

Ανάδοχος του έργου κατόπιν της από 24-7-2012 δημοπρασίας αναδείχτηκε ο Ν. Μήτρου, 

ΕΔΕ, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 10%. Το συμφωνητικό ποσού 1.249.074,92€ υπογράφηκε 

στις 17-12-2012. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας 

(εκσκαφές βραχώδης, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης) από την διασταύρωση προς 

Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό Περιστεριάς, συνολικού μήκους 5.045 μέτρων.  

Με το από  11570/2013 έγγραφο της Δ.Υ. ζητήθηκε η διακοπή των εργασιών 

προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης και η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Με δεδομένη την υφιστάμενη πίστωση του έργου δεν κατέστη 

δυνατή η ολοκλήρωση του. 

 Με την υπ’αριθμ.7875/2015 αποφασίστηκε δημοσιονομική Διόρθωση του 

Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και πραγματοποιήθηκε η απένταξη του έργου «Βελτίωση της οδού 

Αιγείρου –Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό Περιστεριάς» 

από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Στις 30/11/2017 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με την 

νομοθεσία, το οποίο έγινε δεκτό με την υπ αρ.17479/25-1-2018  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου .Η Τελική δαπάνη των  εργασιών  που  πραγματοποιήθηκαν  

μέχρι  την  διακοπή  ανήλθε στο ποσό των 120.024,62 ευρώ με Φ.Π.Α. και αφορούσε εργασίες 

διάστρωσης της οδού με υλικό υπόβασης και καθαρισμό των οχετών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1γ του Ν.3669/2008 περί «Αποζημίωση αναδόχου λόγω 

διάλυσης της σύμβασης» ορίζεται ότι:  

«1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο 

του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας 

μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, καθώς και 

στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον 

ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί: 

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή 

προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή 

επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό 

με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την 

παραγωγή ή προμήθεια υλικών. 
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β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον 

εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη 

η τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη 

χρησιμοποίησής τους. 

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις 

εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και 

ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και 

του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η 

ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 

700 του Αστικού Κώδικα. 

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του 

αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της 

προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.» 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου σύμφωνα με το 

οποίο προτείνεται αποζημίωση μόνο για το τεκμαιρόμενο όφελος ποσοστού δύο τις εκατό (2%) 

και ύψος προτεινόμενης αποζημίωσης το ποσό των 22.294,64 €. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του το συνημμένο πρωτόκολλο προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής, την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, τα 

άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/2008, του άρθρου 3 του Π.Δ.171/87 και το συνημμένο 

πρωτόκολλο, καλείται 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 διαταξεις 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 Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3463/2006. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987 

8. Το από 01-10-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Βελτίωση οδού Αιγείρου-Περιστεριάς από διασταύρωση προς 

Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς», αρμοδίως 

υπογεγραμμένο. 

9. Την ανωτέρω εισήγηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 17 υπέρ και 7 κατά (κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Κρικοπούλου, 

Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, Στάντζιος)  

Εγκρίνει το  από 01-10-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Βελτίωση οδού Αιγείρου-Περιστεριάς από διασταύρωση προς 

Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό της Περιστεριάς», σύμφωνα με το οποίο  

προτείνεται αποζημίωση μόνο για το τεκμαιρόμενο όφελος ποσοστού δύο τις εκατό 
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(2%) και ύψος προτεινόμενης αποζημίωσης προς τον ανάδοχο του έργου, το ποσό 

των 22.294,64 €. 

Ο κος Δαλακάκης στην αιτιολόγηση της ψήφου, είπε:  ότι η σύμβαση είναι άκυρη, ότι 

ο δρόμος δεν ανήκει στον Δήμο Δοξάτου και να ζητηθεί η επιστροφή του ποσού της 

δημοσιονομικής διόρθωσης. Επίσης έθεσε  ζήτημα αναβολής για να ενημερωθεί το 

σώμα. Αν αυτό απορριφθεί, είπε,  καταψηφίζω.  

Η κα Μιχαηλίδου δεν συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας του θέματος.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 183/04-11-2020. 

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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