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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το έτος 2021,  στον άξονα προτεραιότητας 2 

(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 

του Πράσινου Ταμείου» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός 

Μαΐου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 10.00΄ έως 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

5205/26-05-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

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

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» όπως ισχύει και την αριθμ. αριθμ. 

643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση 

και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

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

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14/30-05-2022 Διά Περιφοράς  

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 86/2022 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5786/26-05-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

«…. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το έτος 2021,  στον 

άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 

δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου  

Σχετ: Η υπ’αριθμ. 5360/23.07.2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Οικονομικής Επιτροπής το θέμα:  

 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το έτος 2021,  στον άξονα προτεραιότητας 2 

(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 

του Πράσινου Ταμείου  

 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αριθ. 

5360/23-07-2020 Πρόσκληση με κωδικό: Περιβαλλοντικό ισοζύγιο -2021_Β καλεί 

τους Δήμους της χώρας με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων υποβάλλουν 

προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2): «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το έτος 2021.   

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 31/05/2022 κατόπιν 

παράτασης της σχετικής πρόσκλησης. 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο 

(2) μέτρα ως εξής:  

• Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις  

•Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο  

 

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο 

από τα Μέτρα του προγράμματος.  

 

Το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης», όπως υπολογίζεται ανά 

Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου 

(σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του 

Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.). Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» 

του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε 

Δήμου και σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης για το Δήμο Δοξάτου για το 

Μέτρο (1) είναι 218.180€ και για το Μέτρο (2)  είναι 171.636,00 €. 

 

Για τα έργα που υποβάλλονται στο Μέτρο (1) μπορεί να ανέρχεται έως το 60% του 

αρχικού προϋπολογισμού του έργου και το υπόλοιπο 40% από πόρους του 

Δικαιούχου ενώ για τα έργα του Μέτρου (2)   μπορεί να ανέρχεται έως το 80% του 

αρχικού προϋπολογισμού του έργου και το υπόλοιπο 20% από πόρους του 

Δικαιούχου. 
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Για την χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 

οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και 

σχολικής αυλής στο δήμο Δοξάτου» συνολικού προϋπολογισμού 158.627,00 € (με 

Φ.Π.Α)  σύμφωνα με την αριθμ.51/2022 μελέτης της Τ.Υ. μπορεί να υποβληθεί 

πρόταση στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» και ειδικότερα στις δράσεις 

2.2. ΄΄Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου΄΄ και 2.8 «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης 

και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρου πρασίνου στα σχολεία» 

του χρηματοδοτικού προγράμματος. 

 

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά 

προτεραιότητας εισερχομένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα 

χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληροί το σύνολο 

των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού τα έργα εντάσσονται και για το 

σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

ένταξης. Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, 

λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως 

διαμορφώνεται ανά Μέτρο του Χ.Π. και σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά 

χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.  

 

Με βάση τα ανωτέρω η Ο.Ε καλείται να αποφασίσει σχετικά με την:  

 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης και διενέργειας προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» 

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το 

έτος 2021,  στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου  

2. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο 

Παράρτημα της αριθμ. 5360/23.07.2020 πρόσκλησης, Συμφώνου Αποδοχής 

Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) 

3. Έγκριση της αριθμ.51/2022 μελέτης  με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 

οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και 

σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου », συνολικού προϋπολογισμού 158.627,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

4. Την αποδοχή κάλυψης του επιπλέον ποσού (20% του προϋπολογισμού) από 

πόρους του Δήμου Δοξάτου, ήτοι ποσού 31.725,40€  

5.  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου ως νόμιμου εκπροσώπου του 

Δήμου για όλες τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες …….» 

    

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. 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). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση με τα συνημμένα σε αυτήν σχετικά έγγραφα.  
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5. Την  υπ’ αριθμ 5360/23.07.2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 

ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) 

6. Την αριθμ. 51/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης και διενέργειας προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου» 

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου»  για το 

έτος 2021,  στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου  

2. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο 

Παράρτημα της αριθμ. 5360/23.07.2020 πρόσκλησης, Συμφώνου Αποδοχής 

Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

3. Την έγκριση της αριθμ.51/2022 μελέτης  με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

κοινόχρηστου χώρου και σχολικής αυλής στο Δήμο Δοξάτου », συνολικού 

προϋπολογισμού 158.627,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

4. Την αποδοχή κάλυψης του επιπλέον ποσού (20% του προϋπολογισμού) από 

πόρους του Δήμου Δοξάτου, ήτοι ποσού 31.725,40€  

5. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου ως νόμιμου εκπροσώπου του 

Δήμου για όλες τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/30-05-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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