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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έγκριση 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 6ης τροποποίησης τεχνικού 

προγράμματος, οικονομικού έτους 2020». 

 

Σήμερα, την 27η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα από 09.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία 

του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 13388/23-11-2020 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. 426/77233/13-11-2020 

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 συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρείται απών ο κος 

Γεωργιάδης Ιωάννης, ο οποίος κατέθεσε την διαφωνία του για την δια περιφοράς 

συνεδρίαση, ως τρόπο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου .  

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. 22/27-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 187/2020 
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Στην παρούσα συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε:  

«Ενημέρωση από την εξωτερική συνεργάτιδα του Δικτύου της ΕΕΤΑΑ για τις 

προσκλήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Χατζηγεωργίου Γεωργία Μηχανικό 

Περιβάλλοντος, σχετικά με τις προσκλήσεις: (α) υπ' αριθμ. 4115/ 14.6i.26.5.1.2 με 

τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και (β) υπ' αριθμ. 3984/ 16.36.2.Π12 με τίτλο 

«Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων»,  

με ηλεκτρονική αποστολή υλικού σχετικού με τις ως άνω δύο προσκλήσεις, προς τα 

μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. 225/2020 απόφαση – 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
«Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 21ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 6ης τροποποίησης  

εκτελεστέων έργων 2020». 

 

Σήμερα την 16η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα από 09.00 έως 11.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   

μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12955/12-11-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει,  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» και 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).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

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

Οικονομικής Επιτροπής, εκ των οποίων  δέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα 

διαδικασία τα επτά (7) μέλη της Ο.Ε. ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ    

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την υποχρέωση 

της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την 

περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

12620/06-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

«…. 

ΘΕΜΑ : «6η 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: 

«6η 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 προτείνουμε: 

ΑΔΑ: 6ΥΠΘΩ95-Γ2Υ
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Την δημιουργία των παρακάτω νέων πιστώσεων 

 Του Κ.Α.25/7412.02 «Επικαιροποίηση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης 

ακαθάρτων & ομβρίων της βορειοδυτικής πλευρά Τ.Δ. Δοξάτου» ποσού 

24.000,00 €   

 Του Κ.Α.20/6162.03    «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση 

και παρακολούθηση της πράξης ΄΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ΄΄ ποσού 

4.700,00€ που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της από 14.6ι.26.5.1.2/25-05-2020 

πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 Του Κ.Α. 35/7135.08 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικών χαρών 

Δ.Ε. Δοξάτου» ποσού 11.300,00 € 

 Του Κ.Α. 35/7135.09 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς 

Καλαμώνα Δ.Ε. Καλαμπακίου » ποσού 3.720,00 € 

 Του Κ.Α. 25/7336.06 «Έργα ύδρευσης Δοξάτου» ποσού 7.000,00€ (με 

Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 € 

Προτείνεται η  μείωση της κατωτέρω πίστωσης 

 Του Κ.Α.35/7135.05 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2019)» κατά το ποσό των 

17.578,00 €  

Προτείνεται η  διαγραφή των κατωτέρω πιστώσεων   

 Του Κ.Α.10/7131.06 «Προμήθεια μεγάφωνων και λοιπού εξοπλισμού 

Δοξάτου» ποσού 9.800 € 

 Του Κ.Α. 30/7412.01 «Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Δοξάτου» ποσού 

11.342,00€  

 Του Κ.Α.20/7135.02 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων φανοστατών και 

λοιπών υλικών» ποσού 7.000,00 € 

 Του Κ.Α.45/73336.17 «Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Κ. Δοξάτου» ΣΑΤΑ 

2017 ποσού  5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 €…». 

 

 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 40 του Ν. 4735/2020. 

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. 60249/22-09-2021 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). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 21ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού και 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ως εξής: 

Δημιουργία των κωδικών εξόδων: 

 Του Κ.Α.25/7412.02 «Επικαιροποίηση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης 

ακαθάρτων & ομβρίων της βορειοδυτικής πλευρά Τ.Δ. Δοξάτου» ποσού 

24.000,00 €   

 Του Κ.Α.20/6162.03    «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση 

και παρακολούθηση της πράξης ΄΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ΄΄ ποσού 

4.700,00€ που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της από 14.6ι.26.5.1.2/25-05-2020 

πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 Του Κ.Α. 35/7135.08 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικών χαρών 

Δ.Ε. Δοξάτου» ποσού 11.300,00 € 

 Του Κ.Α. 35/7135.09 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς 

Καλαμώνα Δ.Ε. Καλαμπακίου » ποσού 3.720,00 € 

ΑΔΑ: 6ΥΠΘΩ95-Γ2Υ
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 Του Κ.Α. 25/7336.06 «Έργα ύδρευσης Δοξάτου» ποσού 7.000,00€ (με 

Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 € 

Με   μείωση της κατωτέρω πίστωσης: 

 Του Κ.Α.35/7135.05 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2019)» κατά το ποσό των 

17.578,00 €  

& Διαγραφή των κατωτέρω πιστώσεων   

 Του Κ.Α.10/7131.06 «Προμήθεια μεγάφωνων και λοιπού εξοπλισμού 

Δοξάτου» ποσού 9.800 € 

 Του Κ.Α. 30/7412.01 «Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Δοξάτου» ποσού 

11.342,00€  

 Του Κ.Α.20/7135.02 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων φανοστατών και 

λοιπών υλικών» ποσού 7.000,00 € 

 Του Κ.Α.45/73336.17 «Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Κ. Δοξάτου» ΣΑΤΑ 

2017 ποσού  5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 € 
 

Το μέλος κ. Δαλακάκης Δημήτριος, δήλωσε ότι ψηφίζει παρών λόγω του ότι η πρόσκληση 

πήγε στην ανεπιθύμητη αλληλλογραφία και δεν πρόλαβε να επεξεργαστεί τις εισηγήσεις των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/16-11-2020.» 

 

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), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

4. Tις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 

5. Tις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 

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 ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων του Δήμου. 

8. Την ανωτέρω – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 18 υπέρ, 1 παρών και 7 κατά  

Εγκρίνει την 21η αναμόρφωση προϋπολογισμού και 6η τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την 225/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι: 

Δημιουργία των κωδικών εξόδων: 

ΑΔΑ: 6ΥΠΘΩ95-Γ2Υ



 5 

 Του Κ.Α.25/7412.02 «Επικαιροποίηση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης 

ακαθάρτων & ομβρίων της βορειοδυτικής πλευρά Τ.Δ. Δοξάτου» 

ποσού 24.000,00 €   

 Του Κ.Α.20/6162.03    «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την 

υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης ΄΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ΄΄ ποσού 4.700,00€ που θα υποβληθεί στο πλαίσιο 

της από 14.6ι.26.5.1.2/25-05-2020 πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 Του Κ.Α. 35/7135.08 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικών 

χαρών Δ.Ε. Δοξάτου» ποσού 11.300,00 € 

 Του Κ.Α. 35/7135.09 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής 

χαράς Καλαμώνα Δ.Ε. Καλαμπακίου » ποσού 3.720,00 € 

 Του Κ.Α. 25/7336.06 «Έργα ύδρευσης Δοξάτου» ποσού 7.000,00€ (με 

Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 € 

Με   μείωση της κατωτέρω πίστωσης: 

 Του Κ.Α.35/7135.05 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (ΣΑΤΑ 2019)» κατά το ποσό 

των 17.578,00 €  

& Διαγραφή των κατωτέρω πιστώσεων   

 Του Κ.Α.10/7131.06 «Προμήθεια μεγάφωνων και λοιπού εξοπλισμού 

Δοξάτου» ποσού 9.800 € 

 Του Κ.Α. 30/7412.01 «Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Δοξάτου» ποσού 

11.342,00€  

 Του Κ.Α.20/7135.02 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων φανοστατών 

και λοιπών υλικών» ποσού 7.000,00 € 

 Του Κ.Α.45/73336.17 «Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Κ. Δοξάτου» 

ΣΑΤΑ 2017 ποσού  5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 50.720,00 € 
 

Η κα Μιχαηλίδου δήλωσε παρών. 

Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ζουμπούλογλου, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, 

Μουλιστάνος ψήφισαν κατά, και δήλωσαν τα εξής: «Καταψηφίζουμε. Όχι στα 24.000 

για την διόρθωση μελέτης, διότι μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες του δήμου με 

μηδέν ευρώ,  όχι στα 4.700 για σύνταξη φακέλου για πράσινο σημείο: η διοίκηση 

μας, άφησε πλήρη μελέτη και φάκελο. Και για τις δύο προτεινόμενες δαπάνες δεν 

υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας περί αδυναμίας». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 187/27-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΠΘΩ95-Γ2Υ
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