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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Ενημέρωση επί της έκθεσης πεπραγμένων 2ου εξαμήνου έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ.3 του Ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

Σήμερα, 05 Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα από 10.00΄έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε  Διά Περιφοράς Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5440/01-06-2022 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), τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021), με το οποίο 

τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020  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).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και απόντα 7 μέλη οι κ.κ. Δαλακάκης Δ., Καγγελίδης Ι., Φυρινίδης Ε., Χριστοφυλλάκης Μ., 

Παπαδόπουλος Π., Χαλκίδης Χ., Γεωργιάδης Ι., επί συνόλου 27 μελών:  

 

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.  

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 07/05-06-2022  

Διά Περιφοράς  Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 67/2022 
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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 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. 2/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2ου εξαμήνου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020». 

            Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η Οικονομική Επιτροπή, συντάσσει  ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες και οι εν γένει 

δραστηριότητες της,  στη διάρκεια του έτους. 

Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις και ποιοτικά,  

που αφορούν τα θέματα στο πλαίσιο των τομέων των αρμοδιοτήτων της, και υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα και να καταθέσουν τυχόν 

παρατηρήσεις τους επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτές κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

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. 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).  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 15 Δολαπτσή Ηλιάνα 

2 Μουστάκα Μαρία 9 Ιωάννου Χρήστος 16 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 17 Λουλούδης Ιωάννης 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Κρυωνίδης Βασίλειος 18 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Στάντζιος Πασχάλης 19 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6 Χορόζογλου Παρθένα 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 20 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

7 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 14 Παπαζώτου Κυριακή   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Δαλακάκης Δημήτριος 4 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 7 Γεωργιάδης Ιωάννης 

2 Καγγελίδης Ιωάννης 5 Παπαδόπουλος Παρασκευάς   

3 Φυρινίδης Ευστάθιος 6 Χαλκίδης Χαράλαμπος   
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4. Τις πεπραγμένα την Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα του 2ου εξαμήνου έτους 2021, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στην 2/2022 απόφασή της.  

5. Την συζήτηση και τις παρατηρήσεις επί του θέματος.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 19 υπέρ και 1 κατά (κ. Στάντζιος Π.)  

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το 2ο εξάμηνο έτους 2021, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στην 2/2022 απόφασή της, και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 87/05-06-2022. 

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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δοξάτου,  πραγματοποίησε είκοσι οκτώ (28) συνεδριάσεις  από την 01/07/2021 έως και την 31/12/2021 , 

εκ των οποίων: 

 Οι είκοσι μία  (21) δια περιφοράς , 

 Επτά (7) μεικτές   

 Δύο εκ των είκοσι οκτώ συνεδριάσεων ματαιώθηκαν λόγω μη απαρτίας  

σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), και τις σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με 

τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α..  

 οι είκοσι  (20) συνεδριάσεις ήταν τακτικές &  

 οι οκτώ (8) συνεδριάσεις ήταν έκτακτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

Λήφθηκαν συνολικά εκατόν τριάντα εννέα  (139) αποφάσεις εκ των οποίων αυτές που αφορούσαν εκτός ημερησίας διάταξης θέματα που 

εισήχθησαν προς συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ήταν οι δύο (2) .  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/07/2021  

Αρμοδιότητα  Αρ.Aπ. ΘΕΜΑ Περίληψη περιεχομένου 

Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει: 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010  

167 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-07-2021, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 

ισχύουν». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα ψηφοφορίας από 09.00΄ έως 

11.00΄, αποδεχόμενη την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 6721/30-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής.  
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Άρθρο 72 

παρ.1 

περ. η΄ 

Ν.3852/2010 

168 Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου, στην 

πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2 (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4115) και 

αρ. πρωτ. 440/25-05-2020 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης  

επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δημιουργία 

Πράσινων Σημείων και δικτύωση τους πλην της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 

Πράσινου Σημείου και Εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης στο 

Δήμο Δοξάτου ν. Δράμας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Την αποδοχή των όρων της 14.6i.26.5.1.2 με α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4115 πρόσκλησης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με την οποία καλούνται οι Δήμοι 

να υποβάλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: 

«Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους πλην της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου»  

1 Την έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Δημιουργία 

Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους πλην της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» για την υλοποίηση  

της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Εγκατάσταση 

Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Δοξάτου Ν. Δράμας», συνολικού 

προϋπολογισμού 2.800.545,80€ με ΦΠΑ. 

2  Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχου κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή, ως νόμιμο 

εκπρόσωπο για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και 

οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της παραπάνω 

πρότασης και τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. 

 

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06/07/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

169 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/07/2021, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα ψηφοφορίας από 09.00΄ έως 

11.00΄, αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 6868/05-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

170 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή 

γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «STAR 

ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε.». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ  

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Γεράκη Αναστασία, κάτοικο Δράμας Λ. 

Λαμπριανίδη 36  με Α.Μ. 195, για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την  άσκηση 

ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε» και της 

παρά πόδας του αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της  υπ’ αριθμ. 

74/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Δράμας (τακτική διαδικασία) και από 24-6-

2021 γεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή και κατά του από 30/06/2021 

κατασχετηρίου εις χείρας  τρίτου. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός της Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 
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3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, και θα αφορά αμοιβή για εργασία μιας (1) ώρας.  

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης. 

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08/07/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

171 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/07/2021, 

ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα ψηφοφορίας από 09.00΄ έως 

11.00΄, αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 6986/07-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

172 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 

6984/7-7-2021 γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ανακοπής 

κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΔΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 

«STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε.». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α) Κάνει δεκτή την αριθμ.πρωτ. 6984/07.07.2021 γνωμοδότηση της δικηγόρου 

Δράμας Αναστασίας Γεράκη, διά της οποία προτείνεται η άσκηση ανακοπής κατά της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε», της παρά πόδας του 

αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της  υπ’ αριθμ. 74/2019 αποφάσεως 

του Ειρηνοδικείου Δράμας (τακτική διαδικασία) και από 24-6-2021 γεγραμμένης 

επιταγής προς πληρωμή και κατά του από 30.06.2021 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου 

κατά του Δήμου Δοξάτο.  

Β) Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης, στην  δικηγόρο Γεράκη Αναστασία κάτοικο 

Δράμας Λ. Λαμπριανίδη 36  με Α.Μ. 195,  για την  άσκηση της ανωτέρω ανακοπής 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 

Γ) Η πρόσληψη – διορισμός της Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021.  

 

Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/07/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

173 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/07/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.30΄ έως 14.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα ψηφοφορίας από 10.30΄ έως 

14.00΄, αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 
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θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 7324/14-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ια΄ 

Ν. 3852/2010 

174 Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας, 

στο εσωτερικό. Εισήγηση: 7323/14-07-2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα στις 15/07/2021 ημέρα 

Πέμπτη, για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση. 

Τρόπος μετακίνησης: 

Για την αναχώρηση 15/07/2021 : οδικώς Καλαμπάκι– Αθήνα                               

   

Για την επιστροφή 15/7/2021: οδικώς Αθήνα– Καλαμπάκι   

Αιτία μετακίνησης: 

Συμμετοχή σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου με θέμα συζήτησης: 

Σιδηροδρομική Εγνατία – Επιπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Στην 

συνάντηση θα συμμετάσχουν όλοι οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Δράμας. 

Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 15/7/2021 

Ημερομηνία λήξης εργασιών: 15/07/2021 

Ημέρες εκτός έδρας: μία (1) 

Ημέρες Διανυκτέρευσης : καμία  

Β. Την εξειδίκευση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 ποσού που θα καλύπτει 

την καταβολή της δαπάνης  οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης  στον δικαιούχο 

της μετακίνησης 

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/07/2021 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

175 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΛΑΜΩΝΑ» (αριθμός μελέτης: 132/2020). Εισήγηση: 

7162/12-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον από 07/07/2021 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝΑ».   

Ο 1ος ΑΠΕ είναι  σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση χωρίς την αναθεώρηση 

και το ΦΠΑ. 

 Μειωμένος κατά 1,92 € με την δαπάνη της αναθεώρησης και 2,37 € με την δαπάνη 

της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.  

Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 21.440,52 € χωρίς 

ΦΠΑ και 26.586,25 € μαζί τον ΦΠΑ και ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του 

έργου,  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Ν. 4623/2019 

Ν. 4590/2019 

Ν. 4622/2019 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. δ 

Ν. 3852/2010 

176 Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

του Δήμου Δοξάτου έτους 2022. Εισήγηση:7188/12-07-2021 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 

2022 Εγκρίνει την υποβολή του σχετικού αιτήματος για την πλήρωση των ανωτέρω 

θέσεων εργασίας. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας ύψους 56.000,00€, σύμφωνα με την 7167/12-07-2021 

βεβαίωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις κωδικών εξόδων 
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30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/07/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 3 

Ν. 3852/2010 

177 Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, 1ου 

εξαμήνου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισήγηση:  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, 1ου εξαμήνου 2021, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

178 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 

21.09.2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση 

της υπ’ αριθμ. ΑΓ85/2019 αγωγής του Αναστασίου Κασμερίδη 

κατά του Δήμου Δοξάτου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Τζιβανάκη Ευαγγελία  κάτοικο Δράμας, με Α.Μ. 

255, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη 

δικάσιμο της 21.09.2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της 

υπ΄αριθμ. ΑΓ85/2019 αγωγής του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗ του Ιωάννη κατά 

του Δήμου Δοξάτου με την οποία ζητείται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει το 

ποσό  των 11.331,82 ευρώ νομιμοτόκως ως εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση 

δημοσίου τεχνικού έργου κατόπιν προφορικής σύμβασης που συνήφθη τον Μάιο του 

2014 (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ενάγοντος ) με τον τότε Δήμαρχο Δοξάτου. 

Άλλως το παραπάνω ποσό ζητείται να καταβληθεί από τον Δήμο Δοξάτου σύμφωνα 

με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

179 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 

21.09.2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση 

της υπ’ αριθμ. ΑΓ76/2019 αγωγής του Καραντινίδη Ανέστη κατά 

του Δήμου Δοξάτου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΑ) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Τζιβανάκη Ευαγγελία  

κάτοικο Δράμας, με Α.Μ. 255, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 21.09.2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. ΑΓ76/2019 αγωγής του ΑΝΕΣΤΗ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ του Αριστοτέλη κατά του Δήμου Δοξάτου με την οποία ζητείται να 

υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει το ποσό  των 9.996,21 ευρώ νομιμοτόκως ως 

εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση δημοσίου τεχνικού έργου δυνάμει 

σύμβασης που συνήφθη κατόπιν απευθείας ανάθεσης στις 27.08.2014 με τον τότε 

Δήμαρχο Δοξάτου. Άλλως το παραπάνω ποσό ζητείται να καταβληθεί από τον Δήμο 

Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 
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Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

180 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) Εργασιών 

του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός μελέτης: 

67/2020). Εισήγηση: 7326/14-07-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: 

«Κατασκευή σωληνωτών-τεχνικών Δήμου Δοξάτου». 

Ο 1ος ΑΠΕ του ως άνω έργου, είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.  

Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των  28.493,65€ μαζί 

τον ΦΠΑ και ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

181 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) Εργασιών 

του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός μελέτης: 17/2019). 

Εισήγηση: 7342/14-07-2021.  

Εγκρίνει την 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση 

αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου». 

Ο 1ος ΑΠΕ του ως άνω έργου, είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση.  

Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των  370.767,17 € μαζί 

τον ΦΠΑ και ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

182 Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (αριθμός μελέτης: 70/2020 -  πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Εισήγηση: 7315/14-07-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Κάνει δεκτή την αριθμ.πρωτ. 7313/14-07-2021 αίτηση του αναδόχου Παράσχου Π. 

Κων/νου και εγκρίνει την χορήγηση  2ης παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος 

Νεροφράκτη και ανάπλαση αύλειου χώρου κοινότητας και χώρου πλατείας» μέχρι 

τις 31/08/2021 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για 

τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

183 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 14ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 7261/13-07-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της 14ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

184 Απόφαση για προσφυγή σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , έγκριση της σχετικής 

διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και της 69/2021 

μελέτης για την υλοποίηση  της πράξης με τίτλο  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ. Εισήγηση: 7364/14-07-

2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

1. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης 

για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ».  

2. Την έγκριση της αριθ. 69/15-06-2021 μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την ανάθεσή σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΟΞΑΤΟΥ»  την οποία συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής και Διαφάνειας και θεώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Δοξάτου 

3. Τον καθορισμό των όρων της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής 

υπηρεσιών ανάδειξης συμβούλου για την ανάθεσή σύμβασης για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΟΞΑΤΟΥ». όπως περιγράφονται στο συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης που συνοδεύει 

την παρούσα εισήγηση. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ 

Ν. 3852/2010 

185 Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης Εκτέλεσης 

Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2021. Εισήγηση: 7470/16-07-

2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Δοξάτου Β’ τριμήνου, καθώς και 

των στοιχείων ισολογισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/07/2021 

Άρθρο 75 

παρ. 6 

Ν. 3852/2010 

186 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/07/2021, 

ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα ψηφοφορίας από 09.00΄ έως 

11.00΄, αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 7846/26-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

187 Έγκριση των πρακτικών αριθμ.πρωτ. 779/27-01-2021 και 

845/28-01-2021 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για προμήθειες και 

εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού ανάθεσης για την 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 

2021». Εισήγηση: 7824/26-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Διαπιστώνει τη μη επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του 

οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.», σύμφωνα με 

την παρ. 8 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και απορρίπτει την προσφορά της ΙΜΠΕΞ 

ΑΒΕΕΕ, 

Β) Εγκρίνει το από 27/01/2021 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων του Δήμου Δοξάτου έτους 2021», σύμφωνα με το οποίο  

συνεχίσουν στο στάδιο αποσφράγισης του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά»,  οι 

κάτωθι οικονομικοί φορείς:  

α/α Οικονομικός φορέας Αντικείμενο 

1 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Α.1.3 Α.2.2 

2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ Γ.1 

3 ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

                  Α.2.1   Γ.2   Α.1.1 

4 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.2.1 Α.2.2 

5 ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Β.1 

6 ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.4 

7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.1.2 Α.1.3 

8 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ  Β.2 

9 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.1.3   Α.2.2 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Γ) Εγκρίνει το από 28/01/2021 2ο  Πρακτικό Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων του Δήμου Δοξάτου έτους 2021», σύμφωνα με το οποίο: 

Γ1) Κηρύσσει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς ως προσωρινούς αναδόχους για την 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2021», με την αντίστοιχη 

προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ): 

1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚ 

2 ΚΟΥΚΙΑΣ Α. Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ Ο 

5 ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

7 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 

8 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γ2) Για την ομάδα Α.3 του διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.400€ με ΦΠΑ, 

για την συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων που απέβη άγονη η διαδικασία, 

εγκρίνει  την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με τρεις 

προσφορές) σε εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/08/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

188 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» της υπ’ αριθμ. 14/2015 μελέτης της Τ.Υ. 

Εισήγηση: 7615/20-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 16/07/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 

του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

189 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου: «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών 

κτηρίων Δήμου Δοξάτου» της υπ’αριθμ.47/2018  μελέτης της 

ΤΥ. Εισήγηση: 7834/26-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 07/07/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

190 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο: «Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων 

πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Δοξάτου» (αρ. μελέτης: 

86/2019 χρηματοδότηση ΠΔΕ). Εισήγηση: 7985/29-07-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εγκρίνει την αριθμ.πρωτ. 7900/27-07-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» και χορηγεί παράταση με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου,  μέχρι τις 31/10/2021 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

191 Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση αύλειων χώρων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την αριθμ.πρωτ. 7986/29-07-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρίας 

«Γραμματής Θ & ΣΙΑ .Ε.Ε.» εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση αύλειων 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Ν. 3852/2010 σχολείων Καλαμπακίου» (αρ. μελέτης: 109/2020). Εισήγηση: 

7987/29-07-2021. 

χώρων σχολείων Καλαμπακίου» και χορηγεί παράταση με «αναθεώρηση» της 

συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,  μέχρι τις 25/11/2021 σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται 

στην σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

192 Τροποποίηση / παράταση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 5551/04-06-2021 

Σύμβασης προμήθειας απορριμματοφόρου 16 μ3. Εισήγηση: 

7759/22-07-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το αριθμ.πρωτ. 6966/07-07-2021 αίτημα της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ  ΥΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», για χορήγηση παράτασης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός 

απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3» και χορηγεί παράταση στον 

χρόνο ισχύος της σύμβασης διαστήματος δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 03-10-2021, για 

τους λόγους που αναφέρονται τόσο στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2021 όσο και στην 

εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

193 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 15ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021,  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

194 Έγκριση της αριθμ.πρωτ. 7844/26-07-2021 απόφασης Δημάρχου 

περί απ’ ευθείας κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας 

μηχανολογικού εξοπλισμού – υποβρύχιου αντλητικού 

συστήματος, χωρίς την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων 

και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 16ης  

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 7895/27-07-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την 7844/26-07-2021 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου για κατεπείγουσα 

απευθείας ανάθεση προμήθειας «υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

αντλιοστασίου Α25 (Κουκουνάς) Αγ. Αθανασίου και βαλβίδας ταχείας εκτόνωσης για 

το αντλιοστάσιο Α13 Κυργίων, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης πόσου 8.680,00€ 

με ΦΠΑ 24%, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις, έτσι όπως αυτή 

παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, ως εξής:  

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

195 Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του 

αναψυκτηρίου της Κοινότητας Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου. 

Εισήγηση: 7928/28-07-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου της 

Κοινότητας Δοξάτου Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 

οικονομικής υπηρεσίας. 

Β) Κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου της αναφορικά με τα άρθρα  2 και 5 των 

όρων διακήρυξης.  

Γ) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

196 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δοξάτου. Εισήγηση: 

7941/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

.  
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Ν. 3852/2010 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

197 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Νεροφράκτη. 

Εισήγηση: 7942/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

198 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινοτήτων Κυργίων, Πηγαδίων και 

Αγοράς. Εισήγηση: 7947/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

199 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Κεφαλαρίου. 

Εισήγηση: 7948/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

200 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση οικοπέδων στις Κοινότητες Αγίας Παρασκευής και 

Καλαμώνα. Εισήγηση: 7952/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

201 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου. 

Εισήγηση: 7953/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

202 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φτελιάς. Εισήγηση: 

7963/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

203 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. 

Εισήγηση: 7965/28-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

204 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Καλαμπακίου. 

Εισήγηση: 8025/29-07-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

205 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Καλαμώνα. 

Εισήγηση: 8028/29-07-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίθηκαν τα σχετικά  πρακτικά , σύμφωνα  με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/08/2021 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. δ 

Ν. 3852/2010 

206 Κατανομή εγκριθεισών  ανθρωποωρών  σε θέσεις μερικής ή 

πλήρους απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Δοξάτου, για το διδακτικό έτος 2021-2022. Εισήγηση: 

8162/03-08-2021.   

Την κατανομή των εξήντα επτά (67) εγκριθεισών  ανθρωποωρών  σε δεκατρείς (13) 

θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δοξάτου για το 

διδακτικό έτος 2021-2022, ως εξής: 

 

Αριθμός 

ατόμων 

πλήρους 
απασχόλησης 

(6,5 ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος 

αριθμός 

προσλαμβανο

μένων ατόμων 

βάσει ΠΥΣ 

6 7 67 

(6x6,5= 39 

7x4=28) 

13 67 22 

 

Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα γίνει εξ’ ολοκλήρου 

από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργεία Εσωτερικών 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

207 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 4012/28-04-

2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της Παπαρίζου 

Ευσταθίας. Εισήγηση: 8227/03-08-2021.  

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 4012/28-04-2021 σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του οικονομικού φορέα «Παπαρίζου 

Ευσταθία» αναφορικά με εργασίες διενέργειας ελέγχου για την καταλληλότητα του 

πόσιμου νερού του Δήμου Δοξάτου, με συνολική αύξηση της σύμβασης κατά 260,40€, 

δηλαδή κατά 2,64%, σε βάρος του  ΚΑ 25/6162.02 προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

208 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 

(ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ». Εισήγηση: 8244/04-

08-2021. 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ», σύμφωνα με 

την εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

209 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 

(ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ». Εισήγηση: 8246/04-08-2021.  

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο: 

««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ»», 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. δ 

Ν. 3852/2010 

210 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας δύο μηνών στην 

υπηρεσία πρασίνου και διάρκειας έως τεσσάρων μηνών στην 

πυροπροστασία. Εισήγηση: 8256/04-08-2021. 

Εγκρίνει την πρόσληψη:  

 Πέντε (5) ΥΕ Εργατών  Πρασίνου,  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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 Δύο (2) ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι μέχρι 31-10-

2021. 

Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους ΚΑ 35/6041.2, 35/6054.01, 69/6041.2 

και 69/6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ.8221/04.08.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/08/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

211 Έγκριση της αριθμ.πρωτ. 8521/12-08-2021 απόφασης Δημάρχου 

περί απ’ ευθείας κατεπείγουσας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: 

«κάλυψη απορριμμάτων, προϊόντων επεξεργασίας ξύλου με 

εδαφικό υλικό»  και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 17ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021. Εισήγηση: 8684/18-08-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την 8521/12-08-2021 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου για κατεπείγουσα 

απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων ξύλου 

με εδαφικό υλικό», συνολικής δαπάνης 992,00€ με το Φ.Π.Α., χωρίς να υπάρχουν οι 

απαιτούμενες πιστώσεις, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσης απόφασης.  

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021,  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ 

Ν. 3852/2010 

212 Έγκριση της αριθμ. 49/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου περί έγκρισης έκθεσης 

εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, όπως αποτυπώνεται στην αριθμ. 49/2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου και συμπεριλαμβάνει πίνακα 

εσόδων Α΄ τριμήνου, πίνακα εξόδων Β΄ τριμήνου και πίνακα στοιχείων ισολογισμού, 

σύμφωνα με την 49/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία διαπιστώνεται η μη αναγκαιότητα 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ 

Ν. 3852/2010 

213 Έγκριση της αριθμ. 50/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου περί έγκρισης της 5ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 

ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 50/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, που αφορά στην 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

214 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός των όρων 

διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», 

προϋπολογισμού 56.244,80€ (με ΦΠΑ) σύμφωνα με την 91/2021 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εισήγηση: 8795/20-08-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 56.244,80€ (με ΦΠΑ) σύμφωνα 

με την 91/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο στην 

αριθμ.πρωτ. 8795/20-08-2021 εισήγηση. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν οι όροι διακήρυξης διενέργειας του 

διαγωνισμού για τα ως άνω έργο 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

215 Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για 

τις προμήθειες του 1ου Υποέργου και του Πρακτικού 

Προσδιορισμού των ανθρωπομήνων απασχόλησης καθώς και 

του μέσου κόστους ανθρωπομήνα για τις υπηρεσίες του 2ου 

Υποέργου της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου 

Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο». Εισήγηση: 8877/23-08-

2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το Πρακτικό  της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες του 1ου 

Υποέργου και το Πρακτικό  Προσδιορισμού των ανθρωπομήνων απασχόλησης 

καθώς και του μέσου κόστους ανθρωπομήνα για τις υπηρεσίες του 2ου Υποέργου 

της πράξης με τίτλο «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον 

χρόνο».  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

216 Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο 

προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 14.12.2021 ή σε κάθε 

μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 

ΑΓ5/2020 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Δοξάτου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Βασιλική Ασημίνα  κάτοικο Δράμας, με Α.Μ. 

276, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη 

δικάσιμο της 14.12.2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της 

υπ΄αριθμ. ΑΓ5/2020 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του 

Δήμου Δοξάτου με την οποία η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να της 

καταβάλει το ποσό των 34.998,32 ευρώ νομιμοτόκως ως αμοιβή πηγάζουσα από την 

με αριθμ. πρωτ. 498/17.01.2017 σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών (καθαρισμός 

χειμάρρων Δήμου Δοξάτου) κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 451/12.01.2017 (ΑΔΑ: 

ΩΦ3ΟΩ95-Φ4) απόφασης του τότε Δημάρχου, κου Δημητρίου Δαλακάκη, με θέμα : 

« Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού́ χειμάρρων Δήμου 

Δοξάτου, συνολικής δαπάνης 34.998,32€ με το ΦΠΑ 24%.» 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης.  

Άρθρο 202 

Ν. 3463/2006 

217 Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή παροχής χρηματικής 

επιχορήγησης σε πολιτιστικούς συλλόγους / σωματεία που έχουν 

έδρα και δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Δοξάτου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 έτσι 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018 και  

το άρθρο 58 του Ν. 4795/2021. Εισήγηση: 9023/26-08-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 22.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. . 00/6736 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

1 Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Ορφέας» 

2 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου "η Βοϊράνη" 

3 Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου 

4 Σύλλογος Θρακιωτών "Παναγία η Θρακιώτισσα" 

5 Πολιτιστικός Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος      Καλαμπακίου  

6 Φιλανθρωπικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας "ο Άγιος Βασίλειος" 

7 Πολιτιστικός Σύλλογος Κυργίων  

8 Σύλλογος Εθελοντών Κυργιωτών – Προστασίας   Παραδοσιακών 

Κτισμάτων 
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9 Λαογραφικός Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη Άγιος Μώκιος" 

που αφορά στην παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε πολιτιστικούς συλλόγους / 

σωματεία που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Δοξάτου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

218 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 18ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 9007/26-08-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την 9007/26-08-2021 εισήγηση. 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

219 Λήψη απόφασης για καθορισμό των όρων διακήρυξης 

δημοπρασίας για  την εκμετάλλευση περιπτέρου που βρίσκεται 

στην Κοινότητα Δοξάτου (δυτικά του αύλειου χώρου του 

κτηνιατρείου Δοξάτου). Εισήγηση: 9052/26-08-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Τον καθορισμό των  όρων διακήρυξης δημοπρασίας για  την εκμετάλλευση 

περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Δοξάτου (δυτικά του αύλειου χώρου του 

κτηνιατρείου Δοξάτου), σύμφωνα με την εισήγηση: 9052/26-08-2021. 

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07/09/2021 

Άρθρο 75 

παρ. 3 

Ν. 3852/2010 

220 Λήψη απόφασης για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας 

διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει ως κατεπείγουσα τη συζήτηση και λήψη απόφασης, εκτός ημερησίας 

διάταξης, του κάτωθι θέματος: 

1. Έγκριση του πρακτικού αριθ.πρωτ. 9476/03-09-2021 της επιτροπής 

διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 

για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού ανάθεσης της 

προμήθειας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».  

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

 221 (1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης) Έγκριση του πρακτικού 

αριθ.πρωτ. 9476/03-09-2021 της επιτροπής διαγωνισμού και 

αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για 

προμήθειες και εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού 

ανάθεσης της προμήθειας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021». 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το αριθμ.πρωτ. 9496/03-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και 

εργασίες για το έτος 2021. 

Β. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων του 

Δήμου έτους 2021, στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ 

ΚΟΥΚΙΑΣ Α. Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΞΗΡΟΤΗΡΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

222 Ανάκληση της αριθμ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά 

τη δικάσιμο της 21.09.2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση 

για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΓ76/2019 αγωγής του 

Καραντινίδη Ανέστη κατά του Δήμου Δοξάτου». 

Την ανάκληση της 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

εκπροσώπησης του Δήμου στην υπό κρίση υπόθεση, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί 

ο Δήμος με τα πρόσθετα δικαστικά έξοδα,  διότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της 

υπ΄αριθμ. ΑΓ76/2019 αγωγής του ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ του Αριστοτέλη. 

Αυτό γιατί ενόψει της αποστολής του διοικητικού φακέλου στο αρμόδιο δικαστήριο,  

εξεδόθη το υπ΄αριθ. πρωτ. 9063/26.08.2021 έγγραφο απόψεων του Δήμου με το οποίο 

η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών συνομολογεί την σύναψη της σχετικής σύμβασης, 

την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου καθώς και την ύπαρξη οφειλής προς τον 

ενάγοντα ποσού 9.996,21 ευρώ 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

223 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή 

γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση διοικητικής προσφυγής 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.πρωτ. 183371/25-08-2021 

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Κόντο Κωνσταντίνο, κάτοικο Δράμας 

Πτολεμαίων 4  με Α.Μ. 253, για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 3463/2006 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 183371/25.08.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 87/2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την χρηματική επιχορήγηση ποσού 20.500 

ευρώ των εννέα (9) αθλητικών σωματείων που εδρεύουν στον Δήμο Δοξάτου αυτά 

προκύπτουν από τον συνημμένο στην ανωτέρω απόφαση πίνακα. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός της Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, και θα αφορά αμοιβή για εργασία μιας (1) ώρας.  

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

224 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 19ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 10ης τροποποίησης 

εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος) οικονομικού έτους 

2021. Εισήγηση: 9348/01-09-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 19ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και 10ης τροποποίησης εκτελεστέων έργων 

(τεχνικού προγράμματος) 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

225 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 20ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 9394/02-09-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 20ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

226 Έγκριση της αριθμ.πρωτ. 9327/01-09-2021 απόφασης Δημάρχου 

περί απ’ ευθείας κατεπείγουσας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: 

«μίσθωση ενός απορριμματοφόρου για δέκα ημέρες»  και 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α. Εγκρίνει την 9327/01-09-2021 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου για κατεπείγουσα 

απευθείας ανάθεση της μίσθωσης ενός απορριμματοφόρου για δέκα ημέρες, 

συνολικής δαπάνης 1.364,00€ με το ΦΠΑ 24%, χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ



 16 

εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 21ης  

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

πιστώσεις, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης 

απόφασης.  

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 21ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/09/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

227 Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή της υπ΄αριθμ. πρωτ.  

9616/07.09.2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δράμας 

Κωνσταντίνου Κόντου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την αριθμ.πρωτ. 9616/07-09-2021 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Δράμας Κόντου Κωνσταντίνου.  

Β) Την άσκηση   διοικητικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 

3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 183371/25.08.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 87/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη χρηματική επιχορήγηση ποσού 

20.500 ευρώ των εννέα (9) αθλητικών σωματείων που εδρεύουν στο Δήμο Δοξάτου.  

Γ) Εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο σχετικά με την άσκηση προσφυγής 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 3463/2006.  

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/09/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιστ 

Ν. 3852/2010 

228 Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικής δωρεάς, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

Εισήγηση: 9847/13-9-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την αποδοχή της χρηματικής δωρεάς του ποσού των 1.000,00 ευρώ από την κα  

Καραντώνη Κυριακούλα προς τον Δήμο Δοξάτου, στη μνήμη του υιού της Καραντώνη 

Δημητρίου, για την βράβευση του καλύτερου  μαθητή της  Γ’ τάξης του Γυμνασίου 

Αγ. Αθανασίου.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιστ 

Ν. 3852/2010 

229 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο 

Εθελοντών , Τοίχος της Καλοσύνης Δράμας. Εισήγηση: 

10033/16-09-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την αποδοχή της δωρεάς προς τον Δήμο Δοξάτου από το  «Σωματείο Εθελοντών του 

Τοίχου της Καλοσύνης Δράμας»,  πακέτων  με σχολικά είδη τα οποία θα διατεθούν σε 

παιδιά του Δήμου μας που έχουν ανάγκη.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

230 Έγκριση πρακτικού Νο1 δημοπρασίας του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 45.358,71€ (πλέον 

ΦΠΑ). Εισήγηση: 9852/13-09-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει το από 13-09-2021 Νο1 πρακτικό  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

για το έργο με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Δοξάτου», 

προϋπολογισμού 45.358,71€ (πλέον ΦΠΑ). 

Β. Κηρύσσει  «προσωρινό» ανάδοχο κατασκευής του έργου τον οικονομικό φορέα 

«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

231 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του αναψυκτηρίου Κοινότητας Δοξάτου. Εισήγηση: 

10031/16-09-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 10/09/2021 πρακτικό δημόσιας φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου της Κοινότητας Δοξάτου Δήμου 

Δοξάτου . 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Β. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον Ζάχαρη Μάριο του Γεωργίου ο οποίος 

προσέφερε το ποσό των 3.800,00€ ως ετήσιο μίσθωμα για το αναψυκτήριο της 

Κοινότητας Δοξάτου 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

232 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής 

εκπροσώπησης αιρετού του Δήμου Δοξάτου, ενώπιον του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αναθέτει στην  Βασιλική Ασημίνα  κάτοικο Δράμας Δ. Βάντση 5, με Α.Μ. 276, 

την νομική εκπροσώπηση του αντιδημάρχου Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη του 

Νικολάου και της Κυριακής ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, 

την 10η Ιανουαρίου 2022 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο για το αδίκημα που 

περιγράφεται στο υπ΄αριθμ. Α2021/126 κλητήριο θέσπισμα.  

Β) Η πρόσληψη – διορισμός της Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/09/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

233 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 22/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

234 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής 

εκπροσώπησης αιρετού του Δήμου Δοξάτου, ενώπιον του 

Πταισματοδικείου  Δράμας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αναθέτει στην  Τζιβανάκη Ευαγγελία  κάτοικο Δράμας Πτολεμαίων 15, με Α.Μ. 

255, την νομική εκπροσώπηση του αντιδημάρχου Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη του 

Νικολάου και της Κυριακής ενώπιον της Πταισματοδίκη Δράμας στις 27.09.2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11¨30, ενώπιον της οποίας πρόκειται να εξεταστεί ανωμοτί 

και να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις σε προκαταρκτική εξέταση για τέλεση 

αξιόποινης πράξης και συγκεκριμένα για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέκυψαν από την κατεδάφιση του 

αναψυκτηρίου Δοξάτου.  

Β) Η πρόσληψη – διορισμός της Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ



 18 

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/09/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

235 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης 22ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 11ης τροποποίησης 

εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος) οικονομικού έτους 

2021. Εισήγηση: 10253/21-09-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 22ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 και της 11ης τροποποίησης εκτελεστέων έργων (τεχνικού 

προγράμματος) 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

236 Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 39.680,00€ (με ΦΠΑ). Εισήγηση: 

8342/06-08-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α. Εγκρίνει το από 06/08/2021 1ο πρακτικό διαγωνισμού για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 

Δοξάτου», σύμφωνα με το οποίο η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. 

Β. Εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της, για  προσφυγή στην διαδικασία του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ήτοι για προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις λοιπές νόμιμες ενέργειες 

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05/10/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

237 Έγκριση πρακτικού Νο2 δημοπρασίας του έργου με τίτλο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  προϋπολογισμού 45.358,71€. Εισήγηση: 

10613/29-09-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει το από 28/9/2021 Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού έργων 

Δήμου Δοξάτου για τη εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 45.358,71€ 

(πλέον ΦΠΑ). 

Β. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό και αναδεικνύει την εργοληπτική επιχείρηση 

«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως ανάδοχο κατασκευής του ως άνω έργου,  με 

μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00%,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

238 Έγκριση πρακτικού με αριθμ.πρωτ. 10502/27-09-2021 της 

επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 

221 του Ν. 4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 

2021 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021. Εισήγηση: 10554/27-09-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το αριθμ.πρωτ. 10502/27-09-2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και 

εργασίες για το έτος 2021,  του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2021». 

Β. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την  ομάδα Α.2.1 στον οικονομικό φορέα 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με προσφερόμενη τιμή 11.342,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

239 Λήψη απόφασης σχετικά με την εκπροσώπηση ή μη του Δήμου 

Δοξάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας – Δίκαιο του 

Κτηματολογίου) για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. 

ΕΜ155/2021 προσφυγής κατ’ άρθρο 19 παρ. 2δ΄ του Ν. 

2664/1998.    

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την μη παροχή πληρεξουσιότητας σε συνεργαζόμενη δικηγόρο και την μη 

εκπροσώπηση του Δήμου Δοξάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 

(Διαδικασία Εκουσίας δικαιοδοσίας – Δίκαιο του Κτηματολογίου) κατά την δικάσιμο 

της 19.10.2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. 

ΕΜ155/2021 προσφυγής κατ΄ άρθρο 19 παρ. 2 δ΄ Ν. 2664/1998 του ΤΣΙΡΑΚΙΔΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λαζάρου, διότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 10551/27.09.2021 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=94768&tradingPartnerId=111335&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1739641852&oapc=7&oas=q3pQGryS0f7lkGZnolLWCQ..
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έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι με 

την γεωμετρική μεταβολή που προτείνεται διά της προσφυγής του ΤΣΙΡΑΚΙΔΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λαζάρου, αυξάνονται τα εμβαδά ιδιοκτησίας του Δήμου Δοξάτου και 

άρα δεν θίγονται εν τοις πράγμασι  τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

240 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση 

23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 10632/29-9-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 23ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

241 Λήψη απόφασης για α) αποδοχή των όρων της Α.Π. 20282/2020-

04-06-2021 απόφασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ»  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» & β) 

εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση 

24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 12ης τροποποίησης 

εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος ) έτους 2021. 

Εισήγηση: 10738/30-09-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α. Την αποδοχή των όρων της Α.Π.20282/2020-04-06-2021 απόφασης ένταξης του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμό 

6.126.000,00€ (με Φ.Π.Α). 

Το έργο  αποτελείται από τα κατωτέρω δύο (2) υποέργα : 

 1ο υποέργο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 6.090.000,00€ (με 

Φ.Π.Α) 

 2ο υποέργο: «Αρχαιολογικές εργασίες» ποσού 36.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  

 

 

Β. Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, εισηγείται προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 και 12ης τροποποίησης εκτελεστέων έργων (τεχνικού 

προγράμματος) 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

242 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Ν.Τ.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ». Εισήγηση: 

10760/30-09-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον από 16/09/2021  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)  του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ», σύμφωνα με 

τη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

243 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων 

της διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού 

κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δοξάτου». προϋπ: 59.966,40€ (με 

Φ.Π.Α). Εισήγηση: 10831/01-10-2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  Την διενέργεια εκτέλεσης προμήθειας με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Δοξάτου», προϋπολογισμού 59.966,40€ (με ΦΠΑ) εγκρίνοντας της σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθμ.  97/2021 μελέτη.  

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με το, επισυναπτόμενο στην 

αριθμ.πρωτ. 10831/1-10-2021 εισήγηση, σχετικό σχέδιο όρων 

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12/10/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

244 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου για την συμμετοχή του στο 

ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ



 20 

 

 

περ. ια΄ 

Ν. 3852/2010 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) στις 14-16 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Εισήγηση: 

11125/07-10-2021. 

Α) Την έγκριση της συμμετοχής και της μετακίνησης του Δημάρχου στην  

Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίας του ετήσιου συνεδρίου της 

Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» από 

τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021.  

Τρόπος μετακίνησης: Οδικώς / υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 9539 

Έναρξη εργασιών: 14 Οκτωβρίου 2021 

Λήξη εργασιών: 16 Οκτωβρίου 2021.  

Ημέρες εκτός έδρας: Τρεις (3) 

Ημέρες Διανυκτέρευσης : Δύο (2)   

Β) Την έγκριση καταβολής των σχετικών δαπανών κίνησης, διανυκτέρευσης και 

ημερήσιας αποζημίωσης ως εξής: 

Ημερήσια Αποζημίωση: 3 ημέρες Χ 40,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό) = 

120,00€ 

Διανυκτέρευση: 2 διανυκτερεύσεις Χ 80,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό)  = 

160,00€  

Δαπάνη κίνησης: κόστος διοδίων  

Η καταβολή του συνόλου των δαπανών θα γίνει κατόπιν της προσκόμισης, των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021.   

Γ) Την εξειδίκευση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 ποσού που θα καλύπτει 

τις δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με 

τις  διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Δημάρχου), όπως 

αντικαταστάθηκε κι ισχύει με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 4625/2019.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

245 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της 

υπ’ αριθ. 5551/04-06-2021 Σύμβασης Προμήθειας 

Απορριμματοφόρου 16 μ3. Εισήγηση: 10737/08-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 10737/30-09-2021 αίτημα της προμηθεύτριας εταιρίας Ήφαιστος 

Στεφάνου ΑΒΕ για τη εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 45 

μέρες, δηλαδή έως 17/11/2021, σύμφωνα  με το άρθρο 206 (παρ.1 γ. και 4) του Ν. 

4412/2016 , για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της παρούσης απόφασης.  

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12/10/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

246 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2021, 

ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα ψηφοφορίας από 11.00΄ 

έως 13.00΄, αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην 

αριθμ.πρωτ. 11263/12-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ια΄ 

Ν. 3852/2010 

247 Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα. 

Εισήγηση: 11254/12-10-2021.  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Την έγκριση της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη και 

της Αντιδημάρχου Κυριακής Παπαζώτου στην Αθήνα  για την συμμετοχή τους σε 

προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Πράσινο Ταμείο, 

στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης έργων για το πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

προκειμένου να προωθηθούν θέματα που αφορούν σε εκτέλεση έργων για την 

ανάπτυξη του Δήμου Δοξάτου που έχουν να κάνουν με την  βελτίωση της 

καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου, την Τετάρτη 13/10/2021 και την Πέμπτη 

14/10/2021.  

Τρόπος μετακίνησης: Οδικώς / υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 9539 

και αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και Αθήνα προς Θεσσαλονίκη  

Έναρξη εργασιών: 13 Οκτωβρίου 2021 (αναχώρηση από Καλαμπάκι 12/10/2021)  

Λήξη εργασιών: 14 Οκτωβρίου 2021.  

Ημέρες εκτός έδρας: Τρεις (3) 

Ημέρες Διανυκτέρευσης : Δύο (2)   

Β) Την έγκριση καταβολής των σχετικών δαπανών κίνησης, διανυκτέρευσης και 

ημερήσιας αποζημίωσης ως εξής: 

Ημερήσια Αποζημίωση: 3 ημέρες Χ 40,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό) = 

120,00€, έκαστος.  

Διανυκτέρευση: 2 διανυκτερεύσεις Χ 80,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό)  = 

160,00€, έκαστος   

Δαπάνη κίνησης: κόστος διοδίων & αεροπορικών εισιτηρίων  

Η καταβολή του συνόλου των δαπανών θα γίνει κατόπιν της προσκόμισης, των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Γ) Την εξειδίκευση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00/6421 ποσού που θα καλύπτει 

τις δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης ως ανωτέρω, 

διότι σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες 

Δημάρχου), όπως αντικαταστάθηκε κι ισχύει με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και 

την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19/10/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ 

Ν. 3852/2010 

248 Έγκριση της αριθμ. 66/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 6η 

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 66/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου που αφορά: 

Α. Στην  αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης  από τον Δήμο Δοξάτου σύμφωνα με την  

απόφαση 70/2021 του Δήμου Δοξάτου ύψους 15.000,00€.  

Β. Στην  τροποποίηση Κ.Α.Ε. ως προς την περιγραφή:  

Ο ΚΑΕ 15/6041.01 ως προς την περιγραφή του από «Αποζημίωση πρακτικής άσκησης 

φοιτητών/σπουδαστών (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ,) διαμορφώνεται σε «Αποζημίωση πρακτικής 
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άσκησης φοιτητών/σπουδαστών (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ,ΟΑΕΔ,ΕΠΑΛ ) διότι από αυτόν τον 

ΚΑΕ πληρώνονται και σπουδαστές ΕΠΑΣ αλλά και πρακτική των αποφοίτων ΕΠΑΛ.  

Γ. Στην 6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

249 Λήψη απόφασης σχετικά με την εκπροσώπηση ή μη του Δήμου 

Δοξάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας – Δίκαιο του 

Κτηματολογίου) για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. 

ΕΜ164/2021 προσφυγής κατ’ άρθρο 19 παρ. 2δ΄ του Ν. 

2664/1998.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την μη παροχή πληρεξουσιότητας σε συνεργαζόμενη δικηγόρο και την μη 

εκπροσώπηση του Δήμου Δοξάτου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 

(Διαδικασία Εκουσίας δικαιοδοσίας – Δίκαιο του Κτηματολογίου) κατά την δικάσιμο 

της 19.10.2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. 

ΕΜ64/2021 προσφυγής κατ΄ άρθρο 19 παρ. 2 δ΄ Ν. 2664/1998 του ΚΟΜΝΙΔΗ 

ΧΡΗΣΤΟΥ του Παρασκευά, διότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 11005/07.10.2021 

έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι με 

την γεωμετρική μεταβολή που προτείνεται διά της προσφυγής του ΚΟΜΝΙΔΗ 

ΧΡΗΣΤΟΥ του Παρασκευά, αυξάνονται το εμβαδό ιδιοκτησίας του Δήμου Δοξάτου 

και άρα δεν θίγονται εν τοις πράγμασι  τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

250 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.) 

του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ». Εισήγηση: 11275/12-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ», αρμοδίως υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας.   

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

251 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου 

Δοξάτου» (αρ.μελέτης: 104/2020)  προϋπολογισμού 

6.090.000,00 € (με Φ.Π.Α). Εισήγηση: 11405/14-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας 

αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης: 104/2020) προϋπολογισμού 

6.090.000,00 € (με Φ.Π.Α), με μέλη τους κάτωθι: 

Τακτικά μέλη  Ειδικότητα  

1  Ντάπα Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2  Καραγαϊτάνη Γιαννούλα ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  

3  Τσεγγελίδης Φίλανδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Αναπληρωματικά μέλη  

1 Χαρισμίδου Ευθυμία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

2 Χατζηστεφάνου Κων/νος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

3 Γκαρμπούνης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων 
 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ 

Ν. 3852/2010 

252 Καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός μελέτης: 104/2020), προϋπολογισμού 

6.090.000,00€ (με ΦΠΑ) . Εισήγηση: 11459/15-10-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του εθνικού 

συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)διαγωνισμού για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου 

Δοξάτου» προϋπ. 6.090.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
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Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης για τον ως άνω διαγωνισμό σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο σχέδιο στην αριθμ. πρωτ. 11459/15-10-2021 εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25/10/2021/ ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27/10/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

253 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.30, αποδεχόμενη  

την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. 11884/25-10-2021 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής.  

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

254 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2022,  

Α. Την επικαιροποίηση της 167/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σε 0,25ο/οο τις χιλίοις για 

το έτος 2022 και εφεξής, με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ανά περιοχή 

σύμφωνα με το  παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

(σε Ευρώ) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

(σε Ευρώ) 

ΔΟΞΑΤΟ 700  

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 700 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 700 

ΚΥΡΓΙΑ 700 

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ 700 

ΦΤΕΛΙΑ 700 

ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 700 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 600 

ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ 600 

ΕΥΡΥΠΕΔΟ 600 

ΑΓΟΡΑ 600 

ΠΗΓΑΔΙΑ 600 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 600 

ΑΙΓΕΙΡΟΣ 600 

ΥΨΗΛΟ 600 

ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ 600 

ΒΑΘΥΧΩΡΙ 600 
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Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

255 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

τέλους χρήσης πεζοδρομίων, για το έτος 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του Τέλους 

χρήσης πεζοδρομίων για το έτος 2022,  

Α. Την επικαιροποίηση της 168/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους χρήσης πεζοδρομίων,  στο ύψος των 5,00€ ανά 

τετραγωνικό μέτρο ενιαία σε όλο το Δήμο για το έτος 2021 και εφεξής 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

256 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 

2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του τέλους επί 

των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων για το έτος 2022,  

Α. Την επικαιροποίηση της 169/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης, 

όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97, σε 0,5% και 5%,  για το έτος 

2022 και εφεξής 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

257 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου, για το έτος 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του τέλους 

τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2022,  

Α. Την επικαιροποίηση της 170/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου στο ύψος των 30,00€ για τους 

δημότες και των 50,00€ για τους μη δημότες, για το έτος 2021 και εφεξής 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

258 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

τέλους πωλητών λαϊκών αγορών, για το έτος 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α. Την επικαιροποίηση της 171/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους πωλητών λαϊκών αγορών των Κοινοτήτων Αγίου 

Αθανασίου και Καλαμπακίου στο ποσό των 100,00€ ετησίως,  για το έτος 2022 και 

εφεξής 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

259 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό του 

τέλους πωλητών Κυριακάτικης Αγοράς Κοινότητας Δοξάτου, 

για το έτος 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α. Την επικαιροποίηση της 172/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β. Τον καθορισμό του τέλους Κυριακάτικης Αγοράς Κοινότητας Δοξάτου, στο ποσό 

των 150,00€ ετησίως,  για το έτος 2022 και εφεξής 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

260 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τιμής 

ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός 

σχεδίου περιοχές του Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α. Την επικαιροποίηση της 173/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

Β) Τον καθορισμό τιμής ζώνης στις περιοχές του Δήμου Δοξάτου όπου δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (στις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Δοξάτου), για το έτος 2022 και εφεξής, ως εξής: 
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1. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας με αντικειμενικά κριτήρια - κτισμάτων 

κατοικίας, μονοκατοικίας, επαγγελματικής στέγης που βρίσκονται σε περιοχές όπου 

δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου πόλεως) 

εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό 

μέτρο οικοδομής και η αξία των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή και χωριστά για κάθε 

είδος κτιρίου με τα έντυπα υπολογισμού Κ1, Κ2 και Κ3 εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης 

ελάχιστου κόστους: ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) /Τ.Μ. 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ των κτισμάτων. 

Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου υπάρχουν καθορισμένες τιμές εκκίνησης 

ελαχίστου κόστους οικοδομής για τον υπολογισμό με αντικειμενικό τρόπο της αξίας 

ακινήτου, ανάλογα με το είδος του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

ΝΟΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ (€) / T.M. 

 KATOΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ 

 Κ1 Κ2 Κ3 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    

1.  Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου 310 430 260 

2.  Δ.Δ. Δοξάτου 310 430 260 

3.  Δ.Δ. Κεφαλαρίου 310 430 260 

4.  Δ.Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 310 430 260 

5. Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής 310 430 260 

6. Δ.Δ. Καλαμπακίου 310 430 260 

7. Δ.Δ. Καλαμώνος 310 430 260 

8. Δ.Δ. Νεροφράκτου 310 430 260 

9. Δ.Δ. Φτελιάς 310 430 260 

2. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, με αντικειμενικά κριτήρια, των 

υπολοίπων κατηγοριών κτισμάτων, ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές 

βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειμενικού συστήματος, ανάλογα με το είδος του 

κτιρίου (έντυπα υπολογισμού Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9), εφαρμόζονται αντίστοιχες 

τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Κατηγορία κτίσματος Τιμή σε €/τ.μ. Έντυπο 

Σταθμοί αυτοκινήτων, Βιομηχανικά και  

βιοτεχνικά κτίρια 360€/τ.μ. Κ4 
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Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες 200€/τ.μ. Κ5 

Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα

 850€/τ.μ. Κ6 

Εκπαιδευτήρια 570€/τ.μ. Κ7 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 570€/τ.μ. Κ8 

Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των εντύπων 1 έως 8

 720€/ τ.μ. Κ9 

  

3. Σε ότι αφορά την τιμή ζώνης οικοπέδου, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η <<τιμή 

οικοπέδου αρχική>>, όπως αυτή προκύπτει από τους πίνακες προσδιορισμού της 

Αξίας Γης  2008 (εκτός σχεδίου Πόλεως και Οικισμών), όπως φαίνονται στους 

συνημμένους πίνακες. 

Επίσης για τον προσδιορισμό της αξίας της παραπάνω γης (αγροτεμάχια τα οποία 

υπάρχει κτίσμα) σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού, προτείνεται ο καθορισμός του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου 

(ΣΑΟ) και ο Συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) ενιαία για όλη την επικράτεια του Δήμου 

Δοξάτου ως εξής: 

Σ.Α.Ο. = 0,80 

Σ.Ο. = 0,25 

Ο συντελεστής του ΤΑΠ, όπως αυτός ισχύει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Δοξάτου. 

Και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 8752/22-02-1994 ως εξής: 

για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η αξία τους περιλαμβάνει την αξία των 

κτισμάτων πλέον της αξίας της διπλάσιας οικοπεδικής έκτασης που τα κτίσματα 

καταλαμβάνουν και εφόσον υφίσταται πλεονάζον οικόπεδο. Στις περιπτώσεις αυτών 

των ακινήτων σε εκτός σχεδίου πόλεως  περιοχές, όταν η χρέωση του ΤΑΠ γίνεται 

μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, δίδεται από τον δήμο πλασματικό 

εμβαδόν για το ακίνητο το οποίο συνίσταται στο πηλίκο του αθροίσματος της αξίας 

του κτίσματος και της αξίας της γης (οικοπέδου) δια της τιμής ζώνης του κτίσματος 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

261 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους 

χρήσης νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου, για το έτος 2022.  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:  

Α. Την επικαιροποίηση της 12/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Β. Καθορίζει το τέλος χρήσης νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021 και 

εφεξής, ως κάτωθι: 

 Δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων σε 10,00€ κατά οικογένεια ανεξάρτητα αν 

είναι δημότες ή όχι. 

 Τέλος ταφής πολιτών που δεν καταβάλλουν το ετήσιο δικαίωμα χρήσης 

νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ 

o είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι μη δημότες,  

o είτε είναι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι.  
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 Το τέλος ταφής μη δημοτών μη μόνιμων κατοίκων στο ποσό των 1.000,00€  

 Τέλος φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο (από κοιμητήρια του Δήμου 

Δοξάτου), εφάπαξ 20,00€. 

 Τέλος μεταφοράς οστών σε οστεοφυλάκιο (από κοιμητήρια εκτός του Δήμου 

Δοξάτου), έναντι ποσού 50,00€ εφάπαξ και 5,00€ ετησίως. 

 Τέλος μεταφοράς οστών σε νέο τάφο (από κοιμητήρια εκτός του Δήμου 

Δοξάτου), έναντι ποσού 1.000,00€. 

Δεν καταβάλλεται τέλος μεταφοράς οστών από κοιμητήρια εντός ή εκτός του Δήμου 

Δοξάτου,  σε κατειλημμένο τάφο των κοιμητηρίων του Δήμου Δοξάτου 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

262 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  την αύξηση του πρώτου συντελεστή ΔΤ από 1,4 

€/τ.μ. σε 1,9€/τ.μ. σε σχέση με το έτος 2021,  με τις τιμές να διαμορφώνονται για το 

έτος 2022, ως κάτωθι: 

 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ (€/τ.µ.) 

Πρώτος Συντελεστής 

Οικιακή χρήση για όλο το Δήμο Δοξάτου 1,90€ / τ.μ. 

Δεύτερος Συντελεστής 

Για ακίνητα με Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς & φιλανθρωπικούς 

σκοπούς 
1,40€/ τ.μ. 

Τρίτος  Συντελεστής 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) μέχρι 300 τ.μ. 1,90€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  300 τ.μ. μέχρι 700τ.μ. 

1,20€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  700 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. 
1,00€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  2.000 τ.μ. μέχρι 6.000 

τ.μ. 0,80€/ τ.μ. 
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Μη στεγασµένοι  χώροι (µάνδρες  αυτοκινήτων, οικοδοµικά  υλικά, χώροι 

πώλησης  φυτών,αγροτικές αποθήκες κ.α.) 0,15€/τ.μ. 

 

 Το τέλος φωτισμού και καθαριότητας ισχύει σε όλες τις περιοχές που 

βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου και σε όλα τα εντός και 

εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα πλην αγροτικών καλλιεργειών. 

 Εάν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται και δεν 

ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 

απαλλάσσεται, από κατάθεση της και έπειτα, από το τέλος φωτισμού και 

καθαριότητας. 

 Για όσα ακίνητα βρεθεί από τον έλεγχο του Δήμου ή χρεώνονται με 

μειωμένες επιφάνειες ή με λανθασμένα στοιχεία θα επιβληθούν τα νόμιμα 

τέλη για όσο χρόνο δεν πλήρωναν ή για όσο χρόνο προβλέπει η ισχύουσα 

νομοθεσία με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

 

B. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό των 

κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τα 

κάτωθι:  

 

Β1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος 

γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 

παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν 

σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε 

αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με 

συνολικό εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες 

οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€ 
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 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

 

Β2. Απαλλαγή 100%: 

 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και 

συνολικό εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος 

σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 

αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 

περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την 

γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 

25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ 

όψιν όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης 

είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 

ΑΔΑ: ΨΞΩΒΩ95-Σ1Ξ



 30 

Ν. 4172/2013 

Ν. 4555/2018 

263 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους 

χρήσης ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό του τέλους 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, να παραμείνουν οι φορολογικοί συντελεστές 

στα ίδια επίπεδα με το 2021,  με τις τιμές των τελών να διαμορφώνονται για το έτος 

2022, ως κάτωθι: 

Ι. Οικιακά: 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-300 0,3 

301-600 0,4 

601-1000 0,6 

1001-2000 1 

2001- 1,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 
 

 

 

ΙΙ. Βιομηχανικά – Επαγγελματικά 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-2000 0,6 

2001- 0,9 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

  

ΙΙΙ. Μονάδες Κοινωνικής –Ψυχικής Υγείας 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5  
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ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0- 0,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

 

IV. Κτηνοτροφικές μονάδες  

ΥΔΡΕΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ  10 

0-1000 0,2 

1000-2000 0,3 

 

 

V. Άρδευση 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΠΝΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 25 

ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ 

ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ 10 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ 15 

ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ.Κ. ΦΤΕΛΙΑΣ 

(επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άρδευσης 

σύµφωνα µε την τιµή στρέµµατος ανάλογα µε την 

καλλιέργεια που αρδεύεται, σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα, για την οµαλή λειτουργία της ποµόνας. 0,15/κυβικό  
 

 

VI. Σύνδεση Αποχέτευσης 

Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης για συνδέσεις εντός οικισμού στο 

ποσό των 50,00€. 

Επιπλέον, η Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης και 

αφορά το κόστος κατασκευής της παροχής. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται ανάλογα 

με τα υλικά που θα απαιτούνται για την σύνδεση καθώς και τις ώρες εργασίας των 

υπαλλήλων που θα εργαστούν για την κατασκευή της σύνδεσης. Η δαπάνη θα 

χρεώνεται από το Δήμο. Εφόσον ο Δήμος Δοξάτου δεν διαθέτει άμεσα τα απαραίτητα 
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υλικά για την κατασκευή της παροχής, είναι δυνατή η προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται μόνο το κόστος της  

VII.Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 

για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 100,00€ ενιαία σε όλο το Δήμο Δοξάτου 

για το έτος 2022. 

VIII. Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση της υπηρεσίας 

 

B. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά τον καθορισμό των 

κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τα 

κάτωθι:  

 

Β1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος 

γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 

παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν 

σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε 

αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με 

συνολικό εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες 

οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

 

Β2. Απαλλαγή 100%: 

 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και 

συνολικό εισόδημα έως 20.000€ 
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 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος 

σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 

αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 

περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την 

γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 

25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ 

όψιν όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης 

είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

264 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Δράμας κατά την δικάσιμο 29.10.2021 για 

την εκδίκαση της από 07.07.2021 ανακοπής του Δήμου Δοξάτου 

κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε.».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Γεράκη Αναστασία  κάτοικο Δράμας Λ. 

Λαμπριανίδη 36, με Α.Μ. 195, προκειμένου να παραστεί του Ειρηνοδικείου Δράμας 

κατά τη δικάσιμο της 29.10.2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση 

της από 07.07.2021 ανακοπής του Δήμου Δοξάτου κατά της ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό 
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τίτλο « STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε», της παρά πόδας του αντιγράφου εκ πρώτου 

απογράφου εκτελεστού της  υπ’ αριθμ. 74/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Δράμας (τακτική διαδικασία) και από 24-6-2021 γεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή 

και κατά του από 30.06.2021 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου κατά του Δήμου 

Δοξάτου. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός της  Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 202 

Ν. 3463/2006 

265 Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή παροχής χρηματικής 

επιχορήγησης σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία που έχουν 

έδρα και δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Δοξάτου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 έτσι 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισήγηση: 11642/20-10-

2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 20.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.  00/6735 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟ 

1 Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 

(ποδοσφαιρική ομάδα) 

3.500,00 

2 Π.Α.ΜΑ. Αγίου Αθανασίου (ποδοσφαιρική 

ακαδημία) 

2.500,00 

3 Αθλητικός Σύλλογος Δοξάτου «το Ηρωικό Δοξάτο» 

(στίβος) 

1.500,00 

4 Αθλητική Ένωση Δοξάτου (μπάσκετ) 1.000,00 

5 Ιππικός Σύλλογος Δοξάτου «οι Φίλιπποι» 5.000,00 

6 Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου-ΑΕΚ 

(ποδοσφαιρική ομάδα) 

2.000,00 

7 Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμώνα «ο 

Αρης» 

2.000,00 

8 Αθλητικός Σύλλογος Χειροσφαίρισης «Φοίνικας» 1.500,00 

9 Μορφωτικός Γυμναστικός Σύλλογος «Απόλλων» 

Νεροφράκτη 

1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.500,00 
 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

266 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 25ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 11720/21-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της 25ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

46η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 03/11/2021 
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β΄ 

Ν. 3852/2010 

267 Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης Εκτέλεσης 

Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2021. Εισήγηση: 11649/20-09-

2021 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Δοξάτου Γ’ τριμήνου, καθώς και των 

στοιχείων ισολογισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

268 Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου: «Εργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης 

του σχεδίου Τ.Δ. Δοξάτου (Α φάση)»  της υπ’αριθμ.53/2018  

μελέτης της Τ.Υ. Εισήγηση: 11622/20-10-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργα 

υποδομής στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου Τ.Δ. Δοξάτου (Α φάση)», σύμφωνα 

με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

269 Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 

Δήμου Δοξάτου » (αριθμ. μελέτης 17/2019 πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). Εισήγηση: 11903/25-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 23-09-2021 αίτημα της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 

Δήμου Δοξάτου», για χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου για χρονικό 

διάστημα μέχρι 09/12/2021  ήτοι σαράντα ημερών, σύμφωνα με την εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου   

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

270 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου», 

(αρ.μελέτης: 40/2021) προϋπολογισμού 1.71.000,00€ (με ΦΠΑ). 

Εισήγηση: 11948/26-10-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ               

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» αποτελούμενη 

από: 

1, Ντάπα Ελένη Πρόεδρος  

2. Τσεγγελίδης Φίλανδρο 

3. Γκαρμπούνη Γεώργιο  

Με αναπληρωματικούς  

1.Χαρισμίδου Ευθυμία 

2.Χατζηστεφάνου Κων/νος 

3.Μπεγλαρίδης Ηλίας  

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

271 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αρ.μελέτης: 40/2021) προϋπ: 

1.710.000,00 € (με Φ.Π.Α).  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση διενέργειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του εθνικού 

συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) του έργου με τίτλο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

με κωδικό ΟΠΣ (5056587) συνολικού προϋπολογισμού 1.716.671,82€(με Φ.Π.Α), 

σύμφωνα με την 40/2021 μελέτη.  

Β. Καθορίζει τους όρους  διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο σχέδιο στην αριθμ.πρωτ. 12062/27-10-2021 εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου.  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελούν οι όροι διακήρυξης του 

διαγωνισμού 
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47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09/11/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

272 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο  προκειμένου να 

παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης κατά τη 

δικάσιμο της 28.01.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για 

την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 5/2020 (397/03.08.2021) έφεσης του 

Δήμου Δοξάτου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Τζιβανάκη Ευαγγελία  κάτοικο Δράμας, με Α.Μ. 

255, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης κατά τη 

δικάσιμο της 28.01.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της 

υπ΄αριθμ. 5/2020 (397/03.08.2021) έφεσης του Δήμου Δοξάτου κατά του Νικόλαου 

ΡΑΔΟΥ και κατά της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Δράμας (τακτική διαδικασία). Με  την ανωτέρω απόφαση έγινε δεκτή η υπ΄αριθμ. 

κατάθεσης ΤΜ50/16-04-2019 αγωγή του Νικόλαου Ράδου κατά του Δήμου Δοξάτου 

και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει το ποσό των 20.481,20 

ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη επίδοσης της αγωγής. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

273 Λήψη απόφασης για την  αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11346/13.10.2021 αρνητικής γνωμοδότησης του δικηγόρου 

Δράμας Καστρίτη Δημητρίου επί του υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 

12480/04.11.2020 αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης για τη 

διαφορά που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. ΑΓ13/19.02.2020 

αγωγή του Γεώργιου ΔΕΒΡΙΚΗ κατά του Δήμου Δοξάτου 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11346/13.10.2021 αρνητική γνωμοδότηση του 

δικηγόρου Δράμας Καστρίτη Δημητρίου. 

Β) Δεν κάνει δεκτό το  υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 12480/04.11.2020 αίτημα του Γεώργιου 

ΔΕΒΡΙΚΗ για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. 

ΑΓ13/19.02.2020 αγωγή του, κατά του Δήμου Δοξάτου ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Θράκης συνολικού ποσού 67.437,90 ευρώ νομιμοτόκως, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.  

Γ) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας 

Ιπποκράτους 5, με Α.Μ. 173, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 14.12.2021 σε κάθε μετ΄ αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ13/19.02.2020 αγωγής του 

Γεωργίου Δεβρίκη κατά του Δήμου Δοξάτου. 

Δ) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

274 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11348/13.10.2021 αρνητικής γνωμοδότησης του δικηγόρου 

Δράμας Καστρίτη Δημητρίου επί του υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 

12480/04.11.2020 αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης για τη 

διαφορά που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. ΑΓ12/19.02.2020 

αγωγή του Νικόλαου ΜΗΤΡΟΥ κατά του Δήμου Δοξάτου 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11348/13.10.2021 αρνητική γνωμοδότηση του 

δικηγόρου Δράμας Καστρίτη Δημητρίου. 

Β) Δεν κάνει δεκτό το  υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 12480/04.11.2020 αίτημα του Νικόλαου 

ΜΗΤΡΟΥ για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. 

ΑΓ12/19.02.2020 αγωγή του, κατά του Δήμου Δοξάτου ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Θράκης συνολικού ποσού 27.736,91 ευρώ νομιμοτόκως, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.  

Γ) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας 

Ιπποκράτους 5, με Α.Μ. 173, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 14.12.2021 σε κάθε μετ΄ αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ12/19.02.2020 αγωγής του 

Νικόλαου Μήτρου κατά του Δήμου Δοξάτου.. 

Δ) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης. 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

275 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 

11345/13.10.2021 αρνητικής γνωμοδότησης του δικηγόρου 

Δράμας Καστρίτη Δημητρίου επί του υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 

12480/04.11.2020 αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης για τη 

διαφορά που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. ΑΓ14/19.02.2020 

αγωγή του Στυλιανού ΔΑΡΔΑΝΗ κατά του Δήμου Δοξάτου 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11345/13.10.2021 αρνητική γνωμοδότηση του 

δικηγόρου Δράμας Καστρίτη Δημητρίου. 

Β) Δεν κάνει δεκτό το  υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 12480/04.11.2020 αίτημα του Στυλιανού 

ΔΑΡΔΑΝΗ για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. 

ΑΓ14/19.02.2020 αγωγή του, κατά του Δήμου Δοξάτου ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Θράκης συνολικού ποσού 19.711,37 ευρώ νομιμοτόκως, για τους λόγους 

που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.  

Γ) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας 

Ιπποκράτους 5, με Α.Μ. 173, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 14.12.2021 σε κάθε μετ΄ αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ14/19.02.2020 αγωγής του  

Στυλιανού Δαρδάνη κατά του Δήμου Δοξάτου. 

Δ) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 
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Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης. 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

276 Λήψη απόφασης για την αποδοχή η μη της υπ΄αριθμ. 

11347/13.10.2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δράμας 

Καστρίτη Δημήτριου επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2774/23.03.2021 

αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης  του Γεώργιου Δεβρίκη του 

Νικολάου πολιτικού μηχανικού, για τη διαφορά που προκύπτει 

από την με αριθμ. εκθ. κατ. 52/2016 αγωγή. 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11347/13.10.2021 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Δράμας Καστρίτη Δημητρίου. 

Β) Κάνει δεκτό το  υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 2774/23.03.2021 αίτημα του  Γεώργιου 

Δεβρίκη του Νικολάου, πολιτικού μηχανικού για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς που 

πηγάζει από τη με αριθμ. κατ. με αριθμ. εκθ. κατ. 52/2016 αγωγή του, κατά του Δήμου 

Δοξάτου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης και ήδη ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Δράμας (μετά την έκδοση παραπεμπτικής απόφασης) με αίτημα την 

καταβολή ποσού συνολικού ύψους 10.564,44 ευρώ νομιμοτόκως, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.  

Γ) Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον  δικηγόρο Καστρίτη Δημήτριο  

κάτοικο Δράμας Ιπποκράτους 5, με Α.Μ. 173, για την υπογραφή του σχετικού 

πρακτικού συμβιβασμού μέχρι το ποσό των 10.564,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23%, κατόπιν παραίτησης του ενάγοντος από τόκους και δικαστικά έξοδα. 

Δ) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ΄ 

Ν. 3852/2010 

277 Έγκριση της αριθμ. 72/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 

έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ. 72/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου και 

συμπεριλαμβάνει πίνακα εσόδων Γ΄ τριμήνου, πίνακα εξόδων Γ΄ τριμήνου και πίνακα 

στοιχείων ισολογισμού. 

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία διαπιστώνεται η μη αναγκαιότητα 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β΄ 

Ν. 3852/2010 

278 Κατάρτιση – σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. 

β΄  του Ν. 3852/2010. Εισήγηση: Ε.Ε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει – συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Δήμου 

Δοξάτου και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) – [μηνιαία – τριμηνιαία 

στοχοθεσία].  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν το σχέδιο του προϋπολογισμού και του 

Ο.Π.Δ. έτους 2022. 

Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση και ψήφιση 

προϋπολογισμού 
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48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23/11/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιε΄ 

Ν. 3852/2010 

279 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/α/8-6-2006). 

Εισήγηση: 11940/26-10-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 1648/19-02-2020 αίτηση του Σ. Μ. ( Κ.Φ. 5576 ), 

με την οποία ζητείται η διόρθωση χρεώσεων  άρδευσης για το έτος 2019 

καθώς καλλιέργησε 14,5στρ ηλίανθο και 2στρ κηπευτικά και όχι 14,5στρ 

κηπευτικά, διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 11/06/2020 έγγραφό της, 

επιβεβαιώνει τα στρέμματα και εισηγείται την απαλλαγή από τέλη άρδευσης. 

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95,00€ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006. 

2. Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 2084/03-03-2020 αίτηση του Κ. Ε. ( Κ.Φ. 2328 ), 

με την οποία ζητείται η  επανεξέταση της κατανάλωσης νερού στο ακίνητό 

του γιατί είναι υπερβολική διότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 

26/06/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε αφανής διαρροή και 

εισηγείται την τεκμαρτή κατανάλωση για την περίοδο 2016. 

2016 :  Ύδρευση χρέωση 481,80€ - σωστή 172,80€ = διαγραφή 309,00€,  

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 309,00€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

3. Εγκρίνει την αριθμ.πρωτ. 12021/16-10-2019 αίτηση της  Τ. Σ. ( Κ.Φ. 8761 ), 

με την οποία ζητείται  να διαγραφούν οι χρεώσεις του έτους 2015 λόγω 

υπερβολικής κατανάλωσης, διότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 

29/06/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε αφανής διαρροή και 

εισηγείται την τεκμαρτή κατανάλωση για την περίοδο 2015. 

2015 :  Ύδρευση χρέωση 175,50€ - σωστή 54,00€ = διαγραφή 121,50€,  

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 121,50€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

4. Εγκρίνει εν μέρει την αριθμ. πρωτ. 6939/06-07-2021 αίτηση της Λ.Σ. Λ. ( 

Κ.Φ. 5268 ), (για λογαριασμό του Σ.Π.), με την οποία ζητείται να διαγραφούν 

οι χρεώσεις των ετών 2018 & 2019 (πάγια ύδρευσης, πάγια αποχέτευσης και 

τέλη νεκροταφείου) διότι το σπίτι δεν κατοικείται και δεν ηλεκτροδοτείται.  

Εγκρίνει μόνο την διαγραφή τέλους νεκροταφείου διότι αυτό επιβάλλεται σε 

όσους είναι εν ζωή και εφόσον ο Σ. Π. έχει αποβιώσει, η οικονομική υπηρεσία 

εισηγείται την διαγραφή.    

Τα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης δεν μπορούν να διαγραφούν για τα 

προηγούμενα χρόνια, διότι για να μην χρεώνονται θα πρέπει να γίνει αίτηση 

για διακοπή υδροδότησης, την οποία η κ. Λ.Σ.  υπέβαλε μαζί με την αίτηση 

απαλλαγής.  
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– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10,00€ -  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006. 

5. Εγκρίνει την αριθμ. 7513/06-09-2021 αίτηση του Δ. Γ. ( Κ.Φ. 1365 ), με την 

οποία ζητείται η διαγραφή οφειλών από τέλη άρδευσης 3στρ αμπέλι για τα 

έτη 2018, 2019 & 2020 γιατί δεν τα καλλιεργεί διότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, 

με το από 06/09/2021 έγγραφό της, επιβεβαιώνει το γεγονός και εισηγείται 

την απαλλαγή από χρεώσεις άρδευσης.  

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90,00€ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006. 

6. Εγκρίνει εν μέρει αριθμ. πρωτ.7172/12-07-2021 αίτηση του Π.Ε. (Κ.Φ. 

4830), με την οποία ζητείται η διαγραφή των τελών αποχέτευσης καθώς δεν 

διέρχεται αγωγός αποχέτευσης μπροστά από τα ακίνητα διότι η Δ/νση 

Περιβάλλοντος, με το από 12/07/2021 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι δεν 

διέρχεται αγωγός εισηγείται την απαλλαγή από το τέλος.  

Επειδή η οικεία δημοτική αρχή δεν δύναται να προβεί (αυτεπαγγέλτως ή 

κατόπιν αιτήσεως) σε επανεξέταση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε 

ανάκληση πράξεων επιβολής φόρου ή οικονομικού βάρους που έχει το 

χαρακτήρα φόρου, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη συμπλήρωση της 

αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 344/1968, ούτε 

δύναται να προβεί στη διαγραφή των χρεών αυτών, δυνάμει του άρθρου 

174 του ΚΔΚ., το ως άνω αίτημα  μπορεί να ικανοποιηθεί για τα έτη μετά το 

2017.  

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80,00€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

7. Εγκρίνει την αριθμ. 11817/20-10-2021 αίτηση του Μ.Ε. (Κ.Φ. 3385), για 

λογαριασμό του Μ. Δ. (Κ.Φ. 3384), με την οποία ζητείται η διαγραφή 

οφειλών από τέλη άρδευσης 2στρ αμπέλι και 3στρ δέντρα για τα έτη 2018, 

2019 & 2020 γιατί ο Μ.Δ. έχει αποβιώσει και τα ίδια στρέμματα χρεώνεται ο 

Μ.Ε., διότι από την καρτέλα και των δύο προκύπτει το γεγονός της χρέωσης 

και στους δύο και η υπηρεσία εισηγείται την απαλλαγή.  

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150,00€ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιε΄ 

Ν. 3852/2010 

280 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/α/8-6-2006). 

Εισήγηση: 12722/09-11-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11018/07-10-2020 αίτηση του Τ.Α. ( Κ.Φ. 

5962), με την οποία ζητείται επανέλεγχος του υδρομέτρου – διαγραφή 

οφειλής, διότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 08/11/2021 έγγραφό της, 
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διαπίστωσε μετά από έλεγχο ότι το υδρόμετρο είναι χαλασμένο από το έτος 

2018, αφού τοποθετήθηκε καινούργιο εισηγείται την χρέωση με τεκμαρτή 

κατανάλωση. 

2018 :  Ύδρευση χρέωση 287,60€ - σωστή 126,40€ = διαγραφή 161,20€,  

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 161,30€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

2. Κάνει δεκτή την διαγραφή της αριθμ. 330200112906 παράβασης ΚΟΚ για 

τον Μ. Σ. ( Κ.Φ. 13268 ), διότι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, με το από 

09/11/2021 έγγραφό της, βεβαιώνει ότι ενώ το Τ.Τ. Δράμας είχε στείλει την 

παράβαση ως απλήρωτη και η υπηρεσία βεβαίωσε την οφειλή , πολύ 

αργότερα αυτή πληρώθηκε στα ΕΛΤΑ και όχι στην ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου. 

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20,00€ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

281 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 26ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 13284/19-11-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 26ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, που έχει ως κάτωθι: 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 00/6463.02     Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 

2. 00/6492.01     Δικαστικά Έξοδα 8.350,00 

3. 20/6021.02     Εφάπαξ αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης1.300,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 10.150,00 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 00/6331.02     Φόρος  Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) -5.950,00 

2. 00/6331.04     Φόρος εισοδήματος από μισθώματα ακινήτων και από 

τόκους καταθέσεων -2.400,00 

3. 20/6211        Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας -1.300,00 

4. 9111.01     Αποθεματικό -500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ -10.150,00 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β΄ 

Ν. 3852/2010 

282 Τροποποίηση της αριθμ. 278/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί κατάρτισης – σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 παρ.1 περ. β΄ του Ν. 3852/2010, μετά την αριθμ.πρωτ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 278/2021 προηγούμενης απόφασης και καταρτίζει – 

συντάσσει νέο σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Δοξάτου,  σε 
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2039/18-11-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 

2022. Εισήγηση: 13271/19-11-2021. 

συμμόρφωση με την αριθμ.πρωτ. 2039/18-11-2021  γνώμη του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών Τ.Α,  με συνοπτική εικόνα: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ       20.319.030,86€ 

ΕΞΟΔΑ       20.284.963,59€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  34.067,27€ 

 

και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) – [μηνιαία – τριμηνιαία στοχοθεσία], 

σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια στην αριθμ.πρωτ.13271/19-11-2021 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν το σχέδιο του προϋπολογισμού και του 

Ο.Π.Δ. έτους 2022. 

Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση και ψήφιση 

προϋπολογισμού. 

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 07/12/2021 

Άρθρο 75 

παρ. 3 

Ν. 3852/2010 

283 Λήψη απόφασης για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας 

διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει ως κατεπείγουσα τη συζήτηση και λήψη απόφασης, εκτός ημερησίας 

διάταξης, για το θέμα: 

1. Λήψη απόφασης για μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών λόγω 

μη συνεχούς λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.  

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

284 Λήψη απόφασης για μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης 

προσφορών λόγω μη συνεχούς λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ . 

Εισήγηση: 13886/3-12-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

Δήμου Δοξάτου», για την Τετάρτη 08/12/2021 και ώρα 10.00΄, διότι η μη συνεχής 

λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 2/12/2021, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 

Δ11/345501/02-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είχε 

ως  συνέπεια να μην καταστεί δυνατή η   πρόσβαση στην ενότητα διαβίβασης φακέλου 

από Χειριστή σε ΕΔ με αποτέλεσμα  να μην γίνει η αποσφράγιση των προσφορών την 

Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 10η πρωινή, όπως είχε καθοριστεί με την 271/2021 

προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

285 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Καβάλας κατά τη 

δικάσιμο 08.02.2022 για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΠΡ248/15-

10-201 προσφυγής του Δήμου κατά της οικ.4580/7.11.2017 

απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον  Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας 

Ιπποκράτους 5, με Α.Μ.173, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του  Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 08.02.2022 ή σε κάθε 

μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. ΠΡ248/15.10.2021 προσφυγής 

του Δήμου Δοξάτου κατά της οικ.4580/07.11.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
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Δράμας με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Δοξάτου πρόστιμο ύψους 

10.000 ευρώ κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 Ν. 1650/1986 για παραβιάσεις της 

σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος νομοθεσία. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

286 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή 

γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12868/11.11.2021 

αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης για διαφορά που προκύπτει από 

την υπ’ αριθμ. 31/2021 αγωγή κατά του Δήμου Δοξάτου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αναθέτει στον δικηγόρο Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας Ιπποκράτους 5 , με 

Α.Μ.173, την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12868/11.11.2021 

αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης για τη διαφορά που πηγάζει από την υπ΄αριθμ. 

31/2021 αγωγή του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗ κατά του Δήμου Δοξάτου με την 

οποία ζητείται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 1.581,75 ευρώ μικτά 

και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων το ποσό των 1.198,96 καθαρά 

νομιμοτόκως ως αποζημίωση για την συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δοξάτου κατά το έτος 2018. 

Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, και θα αφορά αμοιβή για εργασία μιας (1) ώρας.  

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

287 Έγκριση των πρακτικών με αριθμ.πρωτ. 13480/24-11-2021 & 

13505/24-11-2021 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης 

σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για προμήθειες και 

εργασίες για το έτος 2021 του διαγωνισμού ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». Εισήγηση:13509/24-11-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού παιδικών χωρών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου», σύμφωνα με 

το οποίο, στο στάδιο της αποσφράγισης του υποφακέλου «οικονομική προσφορά» 

συνεχίζουν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

 

α/α Οικονομικός φορέας Αριθμός Προφοράς Συστήματος 

1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 247011 

2 ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 248160 
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3 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 247830 

4 ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 247962 

 

Β) Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού παιδικών χωρών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου», σύμφωνα με 

το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος της ανωτέρω προμήθειας ο 

οικονομικός φορέας: 

 

α/α Οικονομικός φορέας 
Προσφερόμενη 

τιμή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη τιμή 

(με ΦΠΑ) 

3 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34.247,00 € 42.466,28 € 
 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

288 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 1 της 

δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», 

προϋπολογισμού 4.911.290,32€ (πλέον ΦΠΑ). Εισήγηση: 

13592/26-11-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το από 19/11/2021 1ο Πρακτικό της Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 

Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση βατότητας 

αγροτικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 4.911.290,32€ (πλέον ΦΠΑ). 

Β) Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 4.1.η της με αριθμό 11857/2021 

Διακήρυξης του διαγωνισμού στο οποίο ορίζεται ότι «…..η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία» του υποσυστήματος..»  καθώς η προσφορά του πρώτου κατά σειρά 

μειοδοσίας οικονομικού φορέα «Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»  με ποσοστό έκπτωσης 

42,41%  τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

289 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης 27ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 13663/19-11-2021.   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 27ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

290 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με 

τίτλο: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου». 

(αρ.μελέτης: 17/2019). Εισήγηση: 13778/01-12-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση 

αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου», όπως αυτός συντάχθηκε και 

υπογράφηκε αρμοδίως, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Ν. 3852/2010 

Ν. 4412/2016 

291 Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου με τίτλο: «Επείγοντα έργα για την 

αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στο δήμο 

Δοξάτου» (αρ.μελέτης: 86/2019 χρηματοδότηση ΠΔΕ). 

Εισήγηση: 13779/01-12-2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με 

τίτλο: «Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών 

φαινομένων στο δήμο Δοξάτου» έτσι όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως, 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. θ΄ 

Ν. 3852/2010 

292 Λήψη απόφασης α) για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: 

«Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 

Δοξάτου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- 

Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 

εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων 

κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας Διαχείρισής του» και β) ορισμό δημοτικών 

συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισήγηση: 

13745/30-11-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και 

της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Δήμου Δοξάτου» στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 

εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του 

Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του».  

Το κόστος της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει: 

Α. το ποσό των 56.028,48€, το οποίο θα καταβάλει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στο δήμο 

Δοξάτου σε 12 μηνιαίες δόσεις των 4.669,04€. 

Β. το ποσό των 600,00€ και αφορά την  πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 

απορριμματοφόρου ΚΗΗ5292. Στον ΚΑ 20/6322 υπάρχει γραμμένη πίστωση για τη 

χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί η  Προγραμματική Σύμβαση. 

Β) Ορίζει ως μέλος στην τριμελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

τον Αντιδήμαρχο κο Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη με αναπληρωτή του τον 

Αντιδήμαρχο κο Κιτσουκάκη Ιωάννη 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

293 Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016. Εισήγηση: 13710/30-11-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί τις επιτροπές του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2022 ως εξής: 

Α) Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

με μέλη τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κιοσέογλου Χαράλαμπος, Πρόεδρος  

2. Ανδρεάκης Γρηγόριος  

3. Γκαρμπούνης Γεώργιος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αθανασιάδου Γεσθημανή  

2. Φελεκίδης Λάζαρος  

3. Τρούτπεγλη Καλλιόπη  

 

Β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 με 

μέλη τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ντάπα Ελένη, Πρόεδρος  

2. Σωφρονιάδου Μαρία  

3. Τσεγγελίδης Φίλανδρος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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1. Καραγαϊτάνη Γιαννούλα 

2. Λατσίνογλου Αθανάσιος  

3. Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος  

 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

294 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης 28ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 13888/3-12-2021.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 28ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

Ν.3463/2006 295 Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού 

συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου 

μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & 

Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου 

«Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου 

Δοξάτου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισήγηση: 13615/26-11-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει συμβολαιογράφο την κα Καρανλίκ Ιωάννα, κάτοικο Δράμας Λαμπριανίδη 

Λάμπρου 37, προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση 

τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 6.126.000,00€, χορηγούμενο στο Δήμο Δοξάτου από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» ενταγμένου στο Πρόγραμμα 

«Αντώνη Τρίτση», και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων . 

Η αμοιβή της ανωτέρω καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 

3463/2006, και θα βαρύνει τον Κ.Α.00/6524  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021. 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21/12/2021 / ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22/12/2021 

Άρθρο 75 παρ.6 

του  

Ν. 3852/2010 

296 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00΄ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. γ΄ 

Ν. 3852/2010 

297 Έγκριση της αριθμ. 79/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 7η 

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την 79/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, σχετική με την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού 

προσώπου, οικονομικού έτους 2021.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β΄ 

Ν. 3852/2010 

298 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 29ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Εισήγηση: 14232/13-12-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 29ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

299 Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της αριθμ.πρωτ. 14351/15-12-

2021 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας απευθείας 

ανάθεση υπηρεσίας και β) εισήγηση προς το δημοτικό 

συμβούλιο για έγκριση της 30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. Εισήγηση: 14376/16-12-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την 14351/15-12-2021 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου για 

κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Προμήθεια για επείγουσες εργασίες 

επισκευών σε υποσταθμούς Μέσης Τάσης των κεντρικών αντλιοστασίων»,  
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συνολικής δαπάνης 2.688.32€ με το ΦΠΑ, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης.  

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και καταρτίζει και 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 30ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β 

Ν. 3852/2010 

300 Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14539/21-

12-2021 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας απευθείας 

ανάθεσης προμήθειας και β) εισήγηση προς το δημοτικό 

συμβούλιο για έγκριση της 31ης αναμόρφωσης προϋπολογισμούς 

οικονομικού έτους 2021. Εισήγηση: 14548/21-12-2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14539/21-12-2021  απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου 

για κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση  προμήθειας «Μετασχηματιστή Μέσης Τάσης 

για τον υποσταθμό του αντλιοστασίου ύδρευσης της ΔΕ Καλαμπακίου»,  συνολικής 

δαπάνης 11.966,00€ με το ΦΠΑ 24%, έτσι όπως αυτή παρατίθεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης.  

 

Β. Εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας και καταρτίζει και 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. β΄ 

Ν. 3852/2010 

301 Λήψη απόφασης για  έγκριση της αριθμ.124/14413/16-12-2021 

απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας κίνησης υπηρεσιακού 

οχήματος του Δήμου, σχετικά με το επιβεβλημένο ή μη της 

κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 

4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.124/14416/16-12-2021 απόφαση Δημάρχου και κρίνει  

επιβεβλημένη την κίνηση του οχήματος – απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας 

ΚΗΥ 9540 με οδηγό τον εργαζόμενο του Δήμου Παντούδη Αριστείδη και  ημερομηνία 

αναχώρησής στις 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή  από Καλαμπάκι Δήμου Δοξάτου  

προς την πόλη της Θεσσαλονίκης και επιστροφή στην έδρα του Δήμου την 17/12/2021 

προκειμένου να επιδιορθωθεί διαπιστωμένη βλάβη από εξουσιοδοτημένο συνεργείο  -

ERGOTRAK S.A. στην ΒΙΠΕ Σίνδου – (στο πλαίσιο της εγγύησης του οχήματος) για 

την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής 

των οχημάτων και της δημόσιας υγείας.  

52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29/12/2021 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

302 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής  κατά τη δικάσιμο 

08.02.2022 για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΕΦ249/2020 έφεσης 

του Δήμου κατά της 776/2019 απόφασης του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον  Καστρίτη Δημήτριο  κάτοικο Δράμας 

Ιπποκράτους 5, με Α.Μ.173, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του  Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 08.02.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. ΕΦ249/2020 έφεσης του Δήμου Δοξάτου 

κατά της υπ΄αριθμ. 776/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Καβάλας. Υπενθυμίζεται ότι με την ανωτέρω προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση 

απερρίφθη η υπ΄αριθμ. ΠΡ445/23.09.2016 προσφυγή του Δήμου Δοξάτου κατά της 

υπ΄αριθμ. οικ550/27.06.2016 πράξης επιβολής προστίμου των αρμόδιων 

Επιθεωρητών Εργασίας ύψους 10.550,54 ευρώ, διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά τον έλεγχο των Επιθεωρητών βρέθηκε να 

απασχολείται στο δημοτικό βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου της Φτελιάς φυσικό 

πρόσωπο το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού. 
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Β) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιδ΄ 

Ν. 3852/2010 

303 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 

14464/17-12-2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δράμας 

Καστρίτη Δημητρίου επί της υπ’ αριθμ. 12868/2021 αίτησης 

συμβιβαστικής επίλυσης για διαφορά που προκύπτει από την υπ’ 

αριθμ. 31/2021 αγωγή κατά του Δήμου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 14464/17.12.2021 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Δράμας Καστρίτη Δημητρίου. 

Β) Κάνει δεκτό το  υπ΄ υπ΄αριθμ. πρωτ. 12868/2021 αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης  

του Στέφανου Βαϊραμίδη του Παρασκευά για την διαφορά που πηγάζει από την 

υπ΄αριθμ. 31/2021 αγωγή του κατά του Δήμου Δοξάτου. Με την ανωτέρω αγωγή 

ζητείται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει στον ενάγοντα  το ποσό των 1.581,75 

ευρώ μικτά και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων το ποσό των 1.198,96 

ευρώ καθαρά νομιμοτόκως ως αποζημίωση για την συμμετοχή του σε συνεδριάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου κατά το έτος 2018, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση.  

Γ) Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον  δικηγόρο Καστρίτη Δημήτριο  

κάτοικο Δράμας Ιπποκράτους 5, με Α.Μ. 173, για την υπογραφή του σχετικού 

πρακτικού συμβιβασμού μέχρι το ποσό των 1.198,96 ευρώ καθαρά (1.581,75 ευρώ 

μικτά) κατόπιν παραίτησης του ενάγοντος από τόκους και δικαστικά έξοδα. 

Δ) Η πρόσληψη – διορισμός του Δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση γίνεται έναντι 

αμοιβής, που προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 281 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006), όπως ισχύει, με τον πίνακα αμοιβών των 

δικηγόρων – παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/27-9-2013) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε βάρος πίστωσης του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021. 

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

της παρούσης απόφασης 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

περ. ιε΄ 

Ν. 3852/2010 

304 Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. Εισήγηση: 14440/17-12-2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ 4258/13-12-2021 αίτηση για διαγραφή χρεώσεων από 

έσοδα λατομείων για τα έτη 2018, 2019 και 2020 καθώς ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ από 

5% μειώθηκε σε 4% με τον ν. 4512/17-01-2018.  

– ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.252,54€ (1.461,74€ (2018), 1.349,57€ (2019) και 1.441,23 

(2020)) - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 

Άρθρο 72 

παρ. 1 

305 Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
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περ. στ΄ 

Ν. 3852/2010 

Δοξάτου» (αριθμός μελέτης: 17/2019 – πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ι). Εισήγηση: 14417/16-12-2021 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» της 

αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τριάντα 

(30) ημέρες μέχρι τις 09/01/2022 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του 

Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης 

απόφασης 

Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 116 και 131 του 

Ν.4555/2018, περί ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.  
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