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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά 

το (β) σκέλος σχετικά με την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης  

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου»». 

 

Σήμερα, 18 Ιανουαρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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. 341/13-01-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 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. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) .  

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 Λουλούδης Ιωάννης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Ιωάννου Χρήστος 20 Φυρινίδης Ευστάθιος 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 21 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Κρυωνίδης Βασίλειος 22 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Μουλιστάνος Αθανάσιος 23 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Στάντζιος Πασχάλης  24 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Παπαζώτου Κυριακή 25 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 Δολαπτσή Ηλιάνα 26 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 27 Γεωργιάδης Ιωάννης 

 Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι είναι: 

Παρόντες είκοσι τρεις (23).  

Απόντες τέσσερις (4) : Ζουμπούλογλου Αναστάσιος,  Εμμανουηλίδου Νικολέτα, 

Χορόζογλου Παρθένα και Δολαπτσή Ηλιάνα,  αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

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.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/18-01-2022  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 6/2022 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ. 226/11-01-2022 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ως εξής: 

«… 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.102/2020 απόφασης του Δ.Σ Δοξάτου 

κατά το (β) σκέλος σχετικά με την κάλυψη των μη επιλέξιμων 

δαπανών της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων 

Δήμου Δοξάτου»  

ΣΧΕΤ:  

 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού 

Συμβουλίου το θέμα:  

Τροποποίηση της υπ’αριθμ.102/2020 απόφασης του Δ.Σ Δοξάτου κατά το (β) 

σκέλος σχετικά με την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης 

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» 

Με την υπ’αριθμ.102/2020 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής 

πρότασης του Δήμου Δοξάτου στο Ε.Π.Α.Μ.Θ στον άξονα προτεραιότητας 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 

επιχειρήσεων και ατόμων» με τίτλο «Επέκταση/αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης 

πόσιμου ύδατος» δράση 6Β.11.1 για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση  

δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου». 

Με την ίδια ανωτέρω απόφαση καθώς δεν ήταν επιλέξιμες οι εργασίες κατασκευής 

των ιδιωτικών συνδέσεων σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, 

αποφασίστηκε η κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών αξίας 129.9693,60 € (με 

Φ.Π.Α), από πόρους του Δήμου Δοξάτου. 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.5546/20-10-2021 (ΑΔΑ:6ΖΛΧ7ΛΒ-5ΕΠ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί της ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση  δικτύου 

ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» στο ΕΠΑΜΘ 2014-2020 κατόπιν και των 

υποβαλλόμενων συμπληρωματικών στοιχείων οι μη επιλέξιμες δαπάνες του έργου 

διαμορφώθηκαν στο ποσό των 123.004,45 € (χωρίς Φ.Π.Α), 152.525,52€ (με Φ.Π.Α). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση: 

α. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3582/2010,  

β. υπ’ αριθμ. 5546/20-10-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση  

δικτύου ύδρευσης  

    Κυργίων Δήμου Δοξάτου» στο ΕΠΑΜΘ 2014-2020. 

Καλείται να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση του (β) σκέλους της 

υπ’αριθμ.102/2020 απόφασης του Δ.Σ Δοξάτου σχετικά με το ύψος της δαπάνης 

κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 

Κυργίων Δήμου Δοξάτου» στο ποσό των 152.525,52€ (με Φ.Π.Α) από πόρους του 

Δήμου Δοξάτου.».  

 

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 
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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. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την αριθμ. 102/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ: 6ΛΠΔΩ95-Θ2Ω). 

6. Την υπ’ αριθμ. 5546/20-10-2021 (ΑΔΑ:6ΖΛΧ7ΛΒ-5ΕΠ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί της ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση  δικτύου 

ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» στο ΕΠΑΜΘ 2014-2020.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με ψήφους 18 υπέρ, 5 παρών  

Εγκρίνει την τροποποίηση του (β) σκέλους της υπ’αριθμ.102/2020 απόφασης του Δ.Σ 

Δοξάτου σχετικά με το ύψος της δαπάνης κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών της 

πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κυργίων Δήμου Δοξάτου» στο ποσό των 

152.525,52€ (με Φ.Π.Α) από πόρους του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Οι κ.κ. Δαλακάκης Δημήτριος, Ζεκερίδης Χαράλαμπος, Κρικοπούλου Κων/να, 

Μουλιστάνος Αθανάσιος και Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα δήλωσαν παρών. 

 

Ο κος Δαλακάκης Δημήτριος δήλωσε παρών ισχυριζόμενος ότι στην εισήγηση δεν 

γίνεται αναφορά στην διαφορά των χρημάτων και διατυπώνοντας ερώτημα σχετικό 

με τους λόγους της  αύξησης των μη επιλέξιμων δαπανών και για το ποια ήταν η 

αστοχία στην πρόταση και στην μελέτη που υποβλήθηκαν. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/18-01-2022. 

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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