
 1 

        

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για: α) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφασης του 

Δ.Σ. σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Δράμας για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο 

«Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: 

«Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών 

Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041 και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου 

Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά στο 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας και την 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση ΕΕΛ 

και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με 

κωδικό MIS 5011041». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα 

Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 8959/27-08-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα 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» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134), και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και απόντα 7 

μέλη οι κ.κ. Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χ., Στάντζιος Π., Λουλούδης Ι., Χαλκίδης 

Χ., Μιχαηλίδου Κ., Εμμανουηλίδου Ν.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Παπαζώτου Κυριακή 15 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Κρυωνίδης Βασίλειος 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 17 Μουλιστάνος Αθανάσιος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Φυρινίδης Ευστάθιος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 13 Δαλακάκης Δημήτριος 20 Γεωργιάδης Ιωάννης 

7 Χορόζογλου Παρθένα 14 Ζεκερίδης Χαράλαμπος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Λουλούδης Ιωάννης 7 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

2 Ιωάννου Χρήστος 5 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

3 Στάντζιος Πασχάλης 6 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/31-08-2020  

Τακτικής   Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 129/2020 
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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.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καλαμπακίου 

Τσεκούρας Γεώργιος  και Δοξάτου Διογένης Μάρκου.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  
1. Στάντζιος Πασχάλης,  κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση. 

2. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
1. Μπερμπερίδης Αθανάσιος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Στάντζιος Πασχάλης, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Καραγιαννίδου Παρασκευή, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι 

117/2020 και 118/2020 αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκειας της 15ης δια 

περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, έγιναν 

τοποθετήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, έτσι όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ο κος Δαλακάκης με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των 

συμβούλων για την απόφαση της Ο.Ε. σχετικής με τη συμμόρφωση του Δήμου στην 

αριθμ. 906/2020 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ  αναφορικά με το έργο  

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ», ζήτησε τη συζήτηση του θέματος εκ 

νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.  

Ακολούθησε σχετική ψηφοφορία. Με ψήφους 8 υπέρ της συζήτησης (κ.κ. 

Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Στάντζιος, Κιτσουκάκης, 

Παπαδόπουλος, Μουλιστάνος,  1 παρών (κ. Γεωργιάδης) και 13 κατά (κ.κ. 

Εμμανουηλίδου, Καγγελίδης, Καραμπακάλης, Μουστάκα, Μπερμπερίδης, 

Χαριτωνίδης, Χατζηπροδρόμου, Χορόζογλου, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, 

Παπαζώτου, Φυρινίδης, Χριστοφυλλάκης, αποφασίστηκε η μη συζήτηση του 

θέματος.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ.πρωτ.  8810/26-

08-2020 εισήγηση, η οποία έχει ως κάτωθι: 

«(…)Κύριε Πρόεδρε 
Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω τρία θέματα  : 
 
ΘΕΜΑ 1Ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 74.2020 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την 

έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δράμας για την υλοποίηση του 2ου υποέργου  με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες 
και Εργασίες» στα πλαίσια  υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και 
κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό 
MIS 5011041 

 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το υπ’ αριθμ 4742/2014 έγγραφό της ΙΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων με το οποίο διατύπωνε τη σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση του 

έργου του τίτλου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
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2. Την με αριθμ. 418/19-03-2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» της πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με 

το ποσό των 8.423.690,78€ (χωρίς ΦΠΑ) 

3. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2655/13.03.2018 αίτημα του Δήμου Δοξάτου προς της 

Ε.Φ.Δ για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  

4. Το «Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε 

συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας» 

(εγκεκριμένο με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/1736/28-11-2017 

Απόφαση) 

5. Το υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/700813/499352/14193/5901/04-

02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο εγκρίνει τον 

προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ Δήμου Δοξάτου και ΕΦ.Α. Δράμας για τη συμπερίληψη υποέργου 

αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στην Πράξη «Αντικατάσταση ΕΕΛ και 

κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» 

6. Με το υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΔΡΑ/ΤΠΚΑΜ/176320/120419/952/117/14-
04-2020 έγγραφο της ΕΦΑ Δράμας με το οποίο μας διαβιβάσανε προς υπογραφή 
το Μνημόνιο  Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για την 
υλοποίηση του 2ου υποέργου  με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» 
7. Την με αριθμ. 2822/16.06.2020 απόφαση 1ης Τροποποίησης της ανωτέρω 

με την οποία ο προϋπολογισμός του Υποέργου αρχαιολογικών ερευνών 
ορίζεται στις 235.000,00€ από 265.000,00€ (αρχική πρόταση της ΕΦΑ 
Δράμας) 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για την υλοποίηση του 2ου 
υποέργου  με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στα πλαίσια  υλοποίησης 
του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης 
οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041 σύμφωνα με τους όρους που 
διατυπώνονται στο σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ 
αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΔΡΑ/ΤΠΚΑΜ/176320/120419/952/117/14-04-2020 
έγγραφο της ΕΦΑ Δράμας καθώς και της με αριθμ. 2822/16.06.2020 1ης 
Τροποποίησης απόφασης ένταξης του έργου με την οποία ο προϋπολογισμός του 
Υποέργου αρχαιολογικών ερευνών ορίζεται στις 235.000,00€ από 265.000,00€ 
(αρχική πρόταση της ΕΦΑ Δράμας) και αναφέρει τα εξής: 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

 
Στο Καλαμπάκι , σήμερα την      η Αυγούστου 2020 ημέρα ……………………. οι παρακάτω  
 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Δοξάτου, 
Π.Ε. Δράμας, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή 
εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» και εφεξής θα καλείται «Κύριος του 
έργου»  
και  
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Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας κα Πουλιούδη Βασιλική , η οποία 
είναι ο δικαιούχος του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», 
 
Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».  

2. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10, §15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2013 – 
2014 και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί 

έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε 
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

8. Την με αριθμ. 418/19-03-2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της πράξης με 
τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 8.423.690,78€ (χωρίς ΦΠΑ)  

9. Την με αριθμ. 2822/16.06.2020 απόφαση 1ης Τροποποίησης της ανωτέρω 
10. Την με αριθμ. πρωτ.. 2655/13.03.2018 αίτηση του Δήμου Δοξάτου, κυρίου του τεχνικού έργου. 
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3304/17.12.2019 έγγραφη αναφορά της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τη 

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
12. Το υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/700813/499352/14193/5901/04-02-2020 έγγραφο 

της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και την υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δοξάτου και ΕΦ.Α. Δράμας 

13. Την υπ’ αριθμ 74/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου [ΑΔΑ: Ρ26ΙΩ95-5Δ0].  
14. Την υπ’ αριθμ ………………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου [ΑΔΑ: 

…………………………………..].  
 
συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:  
 

1. Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων 
σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δοξάτου, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δράμας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού 
υποέργου, στο Δήμο Δοξάτου και συγκεκριμένα στους οικισμούς και μεταξύ των οικισμών Κυργίων, 
Αγίου Αθανασίου, Αγοράς, Δοξάτου, Κεφαλαρίου, Πηγαδιών, Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, 
Καλαμών, Νεροφράκτη και Φτελιάς. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα 
διενεργηθούν περιγράφονται ως εξής:  

α) Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: εποπτεία/παρακολούθηση 
εκσκαφικών εργασιών, ανασκαφική παρέμβαση και αποκάλυψη αρχαίων κινητών και ακίνητων 
ευρημάτων, επιφανειακή περισυλλογή αρχαίων και κατά τις εκσκαφές, μεταφορά αρχαίων στο 
αρχαιολογικό μουσείο Δράμας, καθαρισμός, καταγραφή και συντήρηση αρχαίων, τήρηση 
ημερολογίου εργασιών, φωτογράφηση ευρημάτων κλπ. 

β) Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου. 
γ) Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως 

ανέρχεται σε 235.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 2,69 % επί του προϋπολογισμού του έργου, 
8.735.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονα Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος  - Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». Η 
δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασμό με αριθμό κωδικού ΣΑΕ 2018ΣΕ27510029 

δ) Με την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών σε τμήμα ή στο σύνολο του έργου θα εκδοθεί η 
κατά νόμο Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με 
τη διατήρηση ή μη και την προστασία των αρχαιοτήτων. 

ε) Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών, αποτελεί ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων 
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στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αποτελούν ευθύνη της αρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δράμας. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα. 

3. Ο κύριος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών είναι 
υπεύθυνη η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. 

4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που 
ενδεχομένως θα ζητηθεί από την αρμόδια ΕΥΔ. Παράλληλα, η ΕΦ.Α. Δράμας, η οποία αναλαμβάνει 
την υλοποίηση του υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, σύμφωνα με το παρόν 
μνημόνιο συνεργασίας, ενημερώνει τον κύριο του έργου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε 
βάρος της συγκεκριμένης Πράξης. 

5. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, 
πρέπει να αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά. 

6. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών θα γίνονται μέσω της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που θα οριστεί από τον δικαιούχο 
του έργου. 

7. Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του τελικού λήπτη των 
πιστώσεων. 

8. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία 
που αφορούν στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Ο δε κύριος του έργου 
υποχρεούται να τηρεί πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη. 

9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει 
την ημερομηνία λήξης του υποέργου. 

 
Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, του 

οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το οποίο, αφού 
αναγνώσθηκε και έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. 
Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην Ε.Φ.Α. Δράμας και δύο έλαβε ο κύριος του έργου. 

 
 Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας         Για τον κύριο του έργου 
 
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της  Ο Δήμαρχος Δοξάτου 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας   
 
 
 Βασιλική Πουλιούδη     Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

 
ΘΕΜΑ 2Ο : Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Δοξάτου κο Θεμιστοκλή Ζεκερίδη για την 
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της 
πράξης με τίτλο  «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης 
οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041.(….)» 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά 
 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
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πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Το υπ’ αριθμ 4742/2014 έγγραφό της ΙΗ' Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων με το οποίο διατύπωνε τη σύμφωνη γνώμη για την 

εκτέλεση του έργου του τίτλου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

5. Την με αριθμ. 418/19-03-2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 8.423.690,78€ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

6. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2655/13.03.2018 αίτημα του Δήμου Δοξάτου προς της 

Ε.Φ.Δ για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  

7. Το «Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε 

συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ 

αυτεπιστασίας» (εγκεκριμένο με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-

20/1736/28-11-2017 Απόφαση) 

8. Το υπ’ αριθμ 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/700813/499352/14193/5901/04-02-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο εγκρίνει τον 

προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και την υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δοξάτου και ΕΦ.Α. Δράμας για τη συμπερίληψη 

υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στην Πράξη «Αντικατάσταση 

ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου 

Δοξάτου» 

9. Με το υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 

ΕΦΑΔΡΑ/ΤΠΚΑΜ/176320/120419/952/117/14-04-2020 έγγραφο της ΕΦΑ 

Δράμας με το οποίο μας διαβιβάσανε προς υπογραφή το Μνημόνιο  

Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για την υλοποίηση του 

2ου υποέργου  με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» 

10. Την με αριθμ. 2822/16.06.2020 απόφαση 1ης Τροποποίησης της ανωτέρω με 

την οποία ο προϋπολογισμός του Υποέργου αρχαιολογικών ερευνών ορίζεται 

στις 235.000,00€ από 265.000,00€ (αρχική πρόταση της ΕΦΑ Δράμας) 

11. Την ανωτέρω εισήγηση.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ 74/2020 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την 

έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας 

για την υλοποίηση του 2ου υποέργου  με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και 

Εργασίες» στα πλαίσια  υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή 

εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041, 

ως εξής: 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 
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Στο Καλαμπάκι , σήμερα την      η Αυγούστου 2020 ημέρα ……………………. οι παρακάτω  
 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Δοξάτου, 
Π.Ε. Δράμας, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή 
εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» και εφεξής θα καλείται «Κύριος του 
έργου»  

και  
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας κα Πουλιούδη Βασιλική , η οποία 
είναι ο δικαιούχος του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», 
 
Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις:  
 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».  

16. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»  
17. Τις διατάξεις του άρθρου 10, §15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2013 – 
2014 και άλλες διατάξεις». 

18. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

19. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. 
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί 

έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε 
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

22. Την με αριθμ. 418/19-03-2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της πράξης με 
τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΞΑΤΟΥ» με το ποσό των 8.423.690,78€ (χωρίς ΦΠΑ)  

23. Την με αριθμ. 2822/16.06.2020 απόφαση 1ης Τροποποίησης της ανωτέρω 
24. Την με αριθμ. πρωτ.. 2655/13.03.2018 αίτηση του Δήμου Δοξάτου, κυρίου του τεχνικού έργου. 
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3304/17.12.2019 έγγραφη αναφορά της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς τη 

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
26. Το υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/700813/499352/14193/5901/04-02-2020 έγγραφο 

της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και την υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δοξάτου και ΕΦ.Α. Δράμας 

27. Την υπ’ αριθμ 74/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου [ΑΔΑ: Ρ26ΙΩ95-5Δ0].  
28. Την υπ’ αριθμ ………………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου [ΑΔΑ: 

…………………………………..].  
 
 

συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:  
 

2. Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων 
σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δοξάτου, η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δράμας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού 
υποέργου, στο Δήμο Δοξάτου και συγκεκριμένα στους οικισμούς και μεταξύ των οικισμών Κυργίων, 
Αγίου Αθανασίου, Αγοράς, Δοξάτου, Κεφαλαρίου, Πηγαδιών, Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, 
Καλαμών, Νεροφράκτη και Φτελιάς. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα 
διενεργηθούν περιγράφονται ως εξής:  

α) Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: εποπτεία/παρακολούθηση 
εκσκαφικών εργασιών, ανασκαφική παρέμβαση και αποκάλυψη αρχαίων κινητών και ακίνητων 
ευρημάτων, επιφανειακή περισυλλογή αρχαίων και κατά τις εκσκαφές, μεταφορά αρχαίων στο 
αρχαιολογικό μουσείο Δράμας, καθαρισμός, καταγραφή και συντήρηση αρχαίων, τήρηση 
ημερολογίου εργασιών, φωτογράφηση ευρημάτων κλπ. 

β) Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου. 
γ) Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως 

ανέρχεται σε 235.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 2,69 % επί του προϋπολογισμού του έργου, 
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8.735.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονα Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος  - Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». Η 
δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασμό με αριθμό κωδικού ΣΑΕ 2018ΣΕ27510029 

δ) Με την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών σε τμήμα ή στο σύνολο του έργου θα εκδοθεί η 
κατά νόμο Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με 
τη διατήρηση ή μη και την προστασία των αρχαιοτήτων. 

ε) Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών, αποτελεί ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων 
στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αποτελούν ευθύνη της αρμόδιας Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δράμας. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα. 

3. Ο κύριος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών είναι 
υπεύθυνη η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. 

4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που 
ενδεχομένως θα ζητηθεί από την αρμόδια ΕΥΔ. Παράλληλα, η ΕΦ.Α. Δράμας, η οποία αναλαμβάνει 
την υλοποίηση του υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, σύμφωνα με το παρόν 
μνημόνιο συνεργασίας, ενημερώνει τον κύριο του έργου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε 
βάρος της συγκεκριμένης Πράξης. 

5. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, 
πρέπει να αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά. 

6. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών θα γίνονται μέσω της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που θα οριστεί από τον δικαιούχο 
του έργου. 

7. Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του τελικού λήπτη των 
πιστώσεων. 

8. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία 
που αφορούν στο υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Ο δε κύριος του έργου 
υποχρεούται να τηρεί πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην Πράξη. 

9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει 
την ημερομηνία λήξης του υποέργου. 
Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, του 
οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το οποίο, αφού 
αναγνώσθηκε και έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. 
Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην Ε.Φ.Α. Δράμας και δύο έλαβε ο κύριος του έργου. 
Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας         Για τον κύριο του έργου 
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της  Ο Δήμαρχος Δοξάτου 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας   
Βασιλική Πουλιούδη     Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

Β) Εξουσιοδοτεί τον  στον Δήμαρχο Δοξάτου για την υπογραφή κάθε σχετικού 

εγγράφου που αφορά στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δράμας και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο  

«Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών 

Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 129/31-08-2020.  

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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