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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Ενημέρωση επί της έκθεσης πεπραγμένων 1ου εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

Σήμερα, 26  Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 14.00΄ πραγματοποιήθηκε Τακτική Ειδικής Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 10857/21-10-2022 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 

του Ν. 4623/2019, την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και απόντα 11 μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., 

Κρικοπούλου Κ., Κρυωνίδης Β., Μουλιστάνος Α., Δολαπτσή Η., Κιτσουκάκης Ι., Χαλκίδης Χ., Μιχαηλίδου Κ., Χορόζογλου Π., επί συνόλου 27 

μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Στάντζιος Πασχάλης 14 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

3 Μουστάκα Μαρία 9 Παπαζώτου Κυριακή 15 Γεωργιάδης Ιωάννης 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/26-10-2022  

Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 132/2022 
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4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 10 Λουλούδης Ιωάννης 16 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 11 Νεραντζάκη Αγγελική   

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Φυρινίδης Ευστάθιος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Κρυωνίδης Βασίλειος 9 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Μουλιστάνος Αθανάσιος 10 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Δολαπτσή Ηλιάνα 11 Χορόζογλου Παρθένα 

4 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 8 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

 

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.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση 

της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των 

μελών την αριθμ. 182/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 1ου εξαμήνου 2022, 

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. 

Ειδικότερα η Ο.Ε. είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 

του δήμου. Έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της. 

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων 

του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις 

εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. 

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών 

συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την 

αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του ν. 4765/2021. 
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ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την 

αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. 

στ) Αποφασίζει για:  

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 

έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή 

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα 

επιχορήγησης. 

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. 

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των 

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό 

έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης 

από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων 

παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα 

έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, 

δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό 

συμβούλιο. 

ια) Αποφασίζει για:  

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, 

εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο 

αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή 

αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, 
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ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που 

συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση 

υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), 

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων 

δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο. 

ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, 

αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την 

οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 

ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. 

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή 

της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). 

ιε) Αποφασίζει για:  

i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

iii. Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση 

της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου. 

iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, 

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου. 

ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή 

δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). 

ιθ) Αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία 

προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α’ 225). 

κ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 

53) ή για την προσαρμογή υφισταμένων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων δήμων στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020. 

κα) Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του 

άρθρου 2 του ν. 4674/ 2020 (Α΄ 53). 
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κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με τον ν. 4375/2016 (Α΄51) και την παρ. 10 του άρθρου 14 του 

ν. 4332/2015 (Α΄ 76). 

κγ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 

κδ) Αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του 

Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), 

του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς 

τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συμφωνεί το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. 

 

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί 

να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 

από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.  

Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην 

Οικονομική Επιτροπή.  

Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται 

σε ειδική συνεδρίαση.  

Επιπλέον, καταργούνται από τις αρμοδιότητές της:  

- Η Εισήγηση για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

- Η δυνατότητα απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 

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 

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. 
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3. Την αριθμ.πρωτ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

4. Τις πεπραγμένα την Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα του 1ου εξαμήνου έτους 2022, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στην 

182/2022 απόφασή της.  

5. Την συζήτηση και τις παρατηρήσεις επί του θέματος.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το 1ο εξάμηνο έτους 2022, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στην 182/2022 

απόφασή της, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 132/26-10-2022. 

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   

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δοξάτου,  πραγματοποίησε δέκα οκτώ (18) συνεδριάσεις  από την 01/01/2022 έως και την 30/06/2022 , εκ των οποίων: 

 Οι πέντε  (5) δια περιφοράς , 

 Δεκαπέντε  (15) μεικτές   

 Τρεις (3) με φυσική παρουσία / διά ζώσης  

 

Επίσης  

 οι δεκαπέντε  (15) συνεδριάσεις ήταν τακτικές &  

 οι τρεις (3) συνεδριάσεις ήταν έκτακτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Λήφθηκαν συνολικά εκατόν δέκα  (110) 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 τέσσερις (4) .  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

α/α Αρ.Aπ. ΘΕΜΑ Περίληψη περιεχομένου 

Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει: 

1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17/01/2022 

1ο 1 Ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

για το χρονικό διάστημα από 09/01/2022 έως 

31/12/2023.   

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον κο Καραμπακάλη Δημήτριο ο 

οποίος έλαβε έξι (6) ψήφους. 

για τη δημοτική περίοδο από 09/01/2022 έως 31/12/2023 και μέχρι την λήξη της 

θητείας του ως Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.  

2ο 2 Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής 

Επιτροπής χρονικής περιόδου Β΄ εξαμήνου 

2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Εισήγηση: 93/05-01-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Συντάσσει Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το 2ο εξάμηνο έτους 

2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 

Β. Υποβάλλει την παρούσα απόφαση προς συζήτηση, σε ειδική συνεδρίαση, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
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3ο 3 Έγκριση της αριθμ. 88/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου 

με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου» με 

θέμα: «Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τη γνώμη 

του Παρατηρητηρίου Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2022 του νομικού 

προσώπου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου», σύμφωνα με την αριθμ. 88/201 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελούν οι πίνακες εσόδων και 

εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η ανακεφαλαίωση  καθώς και του 

Ο.Π.Δ. του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου.  

Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

ΕΣΟΔΑ:            2.512.433,09€ 

ΕΞΟΔΑ:            2.506.062,76€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:          6.370,33€ 

 

4ο 4 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με 

τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» με Α/Α 1 της Πράξης 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5011041».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με Α/Α 1 της Πράξης 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5011041»». 

 

5ο 5 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διενέργειας 

Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 

Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το από 08/12/2021 1ο Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 

Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

προϋπολογισμού  

Β) Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 4.1. η της με αριθμό 12741/2021 

Διακήρυξης του διαγωνισμού στο οποίο ορίζεται ότι «   η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
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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 «ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ ΟΕ» με 

ποσοστό έκπτωσης 47,87%,  εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο και τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 5α του Ν. 4412/2016 που ορίζουν ότι 

«…..Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, 

τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση 

μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν…».    

 

6ο 6 Έγκριση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14823/30-12-2021 

απόφασης Δημάρχου για κατεπείγουσα 

απευθείας ανάθεση προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια αντλητικού συστήματος στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης της ΔΕ 

Καλαμπακίου» συνολικής δαπάνης ποσού 

16.120,00€ (με ΦΠΑ). Εισήγηση: 14832/30-12-

2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14823/30-12-2021 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου 

για κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού 

συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης της ΔΕ Καλαμπακίου», 

συνολικής δαπάνης 16.120,00€ με το Φ.Π.Α, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

Β) Δεσμεύεται ότι, η απαιτούμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού λόγω της λήξης του 

οικονομικού έτους 2021, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου 

Δοξάτου οικονομικού  έτους 2022 και θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η αναμόρφωση 

του. 

 

7ο 7 Λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδίκευσης 

πιστώσεων για την φιλοξενία προσώπων και 

αποφάσεων Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών. Εισήγηση:  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 948,77€ σε 

βάρος του Κ.Α. 00/6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών δράσεων 

– ενεργειών της φιλοξενίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και των 

προσώπων που τον συνόδευαν κατά την επίσκεψή του στον Δήμο στις 12/01/2022.  

 

Β. Την  έγκριση των κατωτέρω αποφάσεων Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης 
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προμηθειών: 

1. Την υπ’ αριθμ. 263/12-01-2022 απευθείας ανάθεση της προμήθειας  

«Γευμάτων», ποσού  480,04€ (ΑΔΑ:6ΑΛΣΩ95-17Α) 

2. Την υπ’ αριθμ. 264/12-01-2022 απευθείας ανάθεση της προμήθειας  

«Αναμνηστικών Δώρων», ποσού  159,96€ ( ΑΔΑ:9ΩΣΝΩ95-Ψ5Χ ) 

3. Την υπ’ αριθμ. 265/12-01-2022 απευθείας ανάθεση της προμήθειας  

«Κερασμάτων», ποσού  258,77€ (ΑΔΑ:Ω5ΜΝΩ95-ΙΑΡ) 

4. Την υπ’ αριθμ. 276/12-01-2022 απευθείας ανάθεση της προμήθειας  «Σύνθεση 

λουλουδιών», ποσού  50,00€ (ΑΔΑ:6ΝΛΚΩ95-9ΦΗ) 

 

8ο 8 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2022 στο Δήμο Δοξάτου. 

Εισήγηση: 145/10-01-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 

2022, εγκρίνει την πρόσληψη πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας (ΥΕ) με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως: 

Υπηρεσία Καθαριότητας 

Κ.Α. 20/6041.02 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου » με 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 88.000,00 €. 

Κ.Α. 20/6054.01 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» με εγγεγραμμένη πίστωση 

ποσού 21.500,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, 

σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 205/11-01-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.   

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά  

Β. Στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 

2022, εγκρίνει την πρόσληψη ενός  (1) Εργάτη Νεκροταφείου (ΥΕ) με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με 

κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 
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του Ν. 4483/2017. 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως: 

Υπηρεσία Νεκροταφείου 

Κ.Α. 45/6041.02 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου » με 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 11.500,00 €. 

Κ.Α. 45/6054.01 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» με εγγεγραμμένη πίστωση 

ποσού 4.500,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, 

σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 241/11-01-2022  βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

9ο 9 Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 14662/31-

12-2022 αιτήματος του κ. Παντελεήμονος 

Τοκούτση. Εισήγηση: 201/10-01-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 14662/31.12.2021 αίτηση του κ. Παντελεήμονος 

Τοκούτση του Ανέστη προκειμένου να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο Δράμας κ. 

Κωνσταντίνο Κηπουρό ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης 

κατά την συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου του έτους 2022 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή 

συζήτηση, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. την από 17.12.2021 (Αρ. Β. Εφ. 482/2018) 

κλήση κατηγορουμένου του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, διότι  οι αποδιδόμενες στον 

αιτούντα πράξεις σχετίζονται με την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, και 

είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 244Α παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με 

την οποία ο Δήμος Δοξάτου υποχρεούται να του παρέχει νομική υποστήριξη 

Στην ανωτέρω συνεδρίαση ο Παντελεήμων Τοκούτσης θα κληθεί να υποστηρίξει την 

κατά της υπ΄ αριθμ. 341/2018 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας 

ασκηθείσα με αριθμ. 32/2018 έφεσή του που αφορά υπόθεση εναπόθεσης 

απορριμμάτων στον χείμαρρο Δοξάτου κατά τον χρόνο που εκτελούσε χρέη 

Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Δοξάτο. 

Β) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Κυριαζή – Κηπουρό  Κωνσταντίνο   κάτοικο 

Δράμας Λ. Λαμπριανίδη 36, με Α.Μ. 031 προκειμένου να παραστεί ενώπιον του  

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας κατά τη δικάσιμο της 25.01.2022 ή σε κάθε 

μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 32/2018 έφεσης του 

Παντελεήμονα Τοκούτση που αφορά υπόθεση εναπόθεσης απορριμμάτων στον 
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χείμαρρο Δοξάτου κατά τον χρόνο που εκτελούσε χρέη Δημοτικού Συμβούλου στον 

Δήμο Δοξάτο. 

Γ) 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. 

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

της παρούσης απόφασης 

10ο 10 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, 

κατά τις διατάξεις του  άρθρου 25 του Ν. 

4829/2021. Εισήγηση 358/10-01-2022.   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  δεκαπέντε  (15) ατόμων σε υπηρεσίες 

καθαρισμού των δεκαέξι (16) σχολικών κτιρίων, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 

2022-2023 και ως εξής: 

Αριθμός 

ατόμων 

πλήρους 

απασχόλησης 

(6,5 ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσι

ας 

απασχόλ

ησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

 

Συνολι

κός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός 

ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος 

αριθμός 

προσλαμβανό-

μενων ατόμων 

βάσει ΠΥΣ 

7 8 77,5 

(7x6,5= 45,5 

8x4=32) 

15 77,5 15 

 

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν  αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 

τους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

 Στον ΚΑ 15/6041.02 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ (σχολικές 

καθαρίστριες ΙΔΟΧ), του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

 Στον Κ.Α 15/6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (σχολικές 

καθαρίστριες ΙΔΟΧ), του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
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11ο 11 Έγκριση του πρακτικού με αριθμ.πρωτ. 312/13-

01-2022 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 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ». Εισήγηση: 314/13-01-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.πρωτ. 312/13-01-2022 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 με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  σύμφωνα με την αριθμ.  11887/25-10-2021  

διακήρυξης.   

Β) Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον οικονομικό φορές  ΚΟΥΝΑΤΙΔΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

και σύμφωνα με την οικονομικής του προσφορά (287/2021 απόφαση της Ο.Ε.) 

προσέφερε έκπτωση 29,18%, ήτοι: 
 

α/α Οικονομικός φορέας 
Προσφερόμενη 

τιμή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη 

τιμή (με ΦΠΑ) 

3 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34.247,00 € 42.466,28 € 

 

 

2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 04/2/2022 

1ο 12 Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης 

Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2021. 

Εισήγηση: 702/24-01-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του 

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

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

στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

2ο 13 Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για 

παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.πρωτ. 2835/17-

12-2021 απόφασης επιβολής διοικητικού 

προστίμου στον Δήμο Δοξάτου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αναθέτει στον δικηγόρο Κόντο Κωνσταντίνο  κάτοικο Δράμας Πτολεμαίων 4 , με 

Α.Μ. 253, την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση προσφυγής εντός 60 

ημερών από την κοινοποίηση  ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά 

της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2835/17.12.2021 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου 

ύψους 2.000 ευρώ στον Δήμο Δοξάτου για πρόκληση υποβάθμισης περιβάλλοντος από 

τη διαχείριση ΑΕΚΚ. 
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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 2022, και θα αφορά αμοιβή για εργασία μιας (1) ώρας.  

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

παρούσης απόφασης 

3ο 14 Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας 

για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’ 

αριθμ. ΕΦ115/2020 έφεσης του Ανδρεάκη 

Γρηγορίου του Ανδρέα κατά του Δήμου 

Δοξάτου και της υπ’ αριθμ. 859/2018 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο Γεράκη Αναστασία  κάτοικο 

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

Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 15.02.2022 ή σε κάθε 

μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. ΕΦ115/2020 έφεσης του 

Ανδρεάκη Γρηγόριου του Ανδρέα κατά του Δήμου Δοξάτου και κατά της υπ΄αριθμ. 

859/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. Με την 

προαναφερθείσα έφεσή του ο εφεσιβάλλων ζητά να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη 

απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, να γίνει δεκτή η υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ 

526/2012 αγωγή του και να καταδικαστεί ο Δήμος Δοξάτου να του καταβάλει το 

συνολικό ποσό των 129.680, 67 ευρώ για τους διαλαμβανόμενους στο δικόγραφο της 

έφεσής του λόγους. 

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 2022.   

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

παρούσης απόφασης 

4ο 15 Λήψη απόφασης για μη παροχή 

πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 

για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. 

ΑΓΠΡ20/2021 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρίας 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει δεκτή την εισήγηση για μη παροχή πληρεξουσιότητας σε συνεργαζόμενο 

δικηγόρο του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού 
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με την επωνυμία «Γ. & Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ε. 

ΣΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ» κατά του Δήμου Δοξάτου. 
Εφετείου Κομοτηνής κατά την δικάσιμο της 15.02.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή 

συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓΠΡ20/2021 αγωγής της ομόρρυθμης 

εταιρίας με την επωνυμία « Γ. & Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ – Ε. ΣΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ» κατά του 

Δήμου Δοξάτου, για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης.  

Την αποστολή εκ μέρους του Δήμου μόνο διοικητικού φακέλου στο αρμόδιο 

δικαστήριο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα πρόσθετα δικαστικά έξοδα 

αμοιβής του συνεργαζόμενου δικηγόρου 

5ο 16 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και 1ης τροποποίησης 

προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό 

πρόγραμμα). Εισήγηση: 841/27-1-2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 1ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και 1ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα). 

 

6ο 17 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και 2ης τροποποίησης 

προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό 

πρόγραμμα). Εισήγηση 922/31-1-2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 2ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και 2ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα). 

 

7ο 18 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και 3ης τροποποίησης 

προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό 

πρόγραμμα). Εισήγηση 846/28-1-2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 3ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και 3ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα). 

 

8ο 19 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και 4ης τροποποίησης 

προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό 

πρόγραμμα). Εισήγηση 932/31-1-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 4ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και 4ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα). 

 

9ο 20 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022, 

εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) χειριστή μηχανήματος έργου (JCB) κλάδου ΔΕ με 
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κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του 

ν.4829/2021 στο Δήμο Δοξάτου. Εισήγηση: 

962/31-1-2022. 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία για τον καθαρισμό τάφρων 

απορροής ομβρίων και τάφρων εκατέρωθεν των οδών, επισκευές βλαβών σε οδούς, 

καθαρισμό ερεισμάτων οδών, συντήρηση ορεινών και αγροτικών οδών, φόρτωση 

υλικού για διάστρωση σε αγροτικές οδούς από τον ισοπεδωτή γαιών. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές 

διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022.  

3η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22/2/2022 

1ο 21 Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) οικονομικού έτους 2022, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2022 απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, έτσι όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης. 

Αναπόσπαστο μέρος της  παρούσης αποτελούν οι προϋπολογιστικοί πίνακες εσόδων 

και εξόδων έτους 2022 

2ο 22 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για 

παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας 

κατά τη δικάσιμο της 10.03.2022 για την 

εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 23/2022 ανακοπής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγόρο Βασιλική Ασημίνα Δ. Βάντση 5 

κάτοικο Δράμας, με Α.Μ. 279,  προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Δράμας κατά τη δικάσιμο της 10.03.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την 

εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 23/2022  ανακοπής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΛΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Δοξάτου με την οποία 

ζητείται η ακύρωση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 299/13.01.2022 πρωτοκόλλου διοικητικής 

αποβολής. 

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 2022.   

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

παρούσης απόφασης 
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3ο 23 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 1551/17-02-2022 γνωμοδότησης 

δικηγόρου περί άσκησης προσφυγής κατά της 

υπ’ αριθμ. 2835/17-12-2021 απόφασης επιβολής 

προστίμου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1551/17-02-2022 γνωμοδότηση του δικηγόρου 

Κόντου Κωνσταντίνου, περί άσκησης  προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 

2835/17.12.2021 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους δυο χιλιάδων 

(2.000) Ευρώ στο Δήμο Δοξάτου για πρόκληση υποβάθμισης περιβάλλοντος από τη 

διαχείριση ΑΕΚΚ, για όλους τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σώμα 

αυτής.  

Β) Την παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Κόντο Κωνσταντίνο  κάτοικο 

Δράμας Πτολεμαίων 4, με Α.Μ. 253,  προκειμένου να προχωρήσει την άσκηση της 

ανωτέρω προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού 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 2022.   

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

της παρούσης απόφασης 

4ο 24 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών. Εισήγηση: 

1610/18-02-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει δεκτή την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης εισήγηση της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 

συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, εργατών καθαριότητας (πληρώματα 

απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εποχικών,  πρόσκαιρων και κατεπειγουσών 

αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων) έτσι όπως αυτές 

περιγράφονται και αιτιολογούνται αναλυτικά στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  

της Δ/νσης Περιβάλλοντος .  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) και έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 225 του 

Ν.3852/10 από το άρθρο 116 του Ν.4555/18 δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 

για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη κάθε 

μορφής συμβάσεων.  

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις 
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κείμενες νομοθετικές διατάξεις.   

Δεν προβλέπεται η δημοσίευση ανακοίνωσης (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014), 

αλλά είναι δυνατή η ανάρτηση ανακοίνωσης με την οποία θα καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 (σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1605/18-

02-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου) και θα 

βαρύνει τους κωδικούς εξόδων Κ.Α. 20/6041.02 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

88.000,00€ και Κ.Α. 20/6154.01 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 21.500,00€.  

 

Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) 

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 08/03/2022 

--- 25 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 

Εγκρίνεται η συζήτηση του θέματος « Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2023-2026 Δήμου Δοξάτου» 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.  

1ο 

εκτός  

26 Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2023-2026 Δήμου Δοξάτου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεων) Δήμου 

Δοξάτου ετών 2023-2026 και την υποβολή των σχετικών αιτημάτων προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ του δήμου, ως 

εξής:  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2023 2024 2025 2026 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   1  1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  1   1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1 1 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ     1 1 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1  1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1  1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1  1  2 
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ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  1    1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   1 2  3 

 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

πρόσληψης θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ, με την σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης.  

1ο 27 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτηρίων και 

αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου» της αριθμ. 

35/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Εισήγηση: 1619/21-02-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δοξάτου», 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

2ο 28 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Δοξάτου (2018) » της υπ’ αριθμ. 79/2018 

μελέτης της Τ.Υ.. Εισήγηση: 2034/03-03-2022.   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (2018)», σύμφωνα με την εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας 

3ο 29 Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου 

με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού 

οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (αα 

συστήματος 184038) προϋπολογισμού μελέτης 

4.911.290,31€ (χωρίς ΦΠΑ) η οποία εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 252/2021 (ΑΔΑ: 6Θ1ΓΩ95-

Ω32) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισήγηση: 1737/23-2-2022.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α) Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ι. ΤΑΪΡΗΣ 

ΑΒΕΤΕ» παρότι σύμφωνα με το από 17/02/2022 2ο Πρακτικό της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού 

οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου», δεν κατέθεσε επαρκή και ικανοποιητικά στοιχεία 

που να τεκμηριώνουν την χαμηλή οικονομική του προσφορά, καθώς η διαφορά με την 

επόμενη είναι ιδιαίτερα μεγάλη, της τάξεως των 607.323,48€ πλέον Φ.Π.Α.  και η 

απόρριψή της μπορεί να θεωρηθεί σπατάλη δημοσίου χρήματος. 

 

Β) Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου τον οικονομικό φορέας «Ι. 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ»,  με μέσο ποσοστό έκπτωσης 42,41%. 

 

Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα 

ΑΔΑ: Ψ1ΟΡΩ95-Φ3Ω



 

14 

 

άρθρα 360, 361 και 362 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4ο 30 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών, στην 

υπηρεσία πρασίνου. Εισήγηση: 1914/01-03-

2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει δεκτή την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης εισήγηση της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 

συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, ΥΕ εργατών για την υπηρεσία πρασίνου με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για 

την κάλυψη εποχικών,  πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία 

πρασίνου έτσι όπως αυτές περιγράφονται και αιτιολογούνται αναλυτικά στην 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος .  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) και έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 225 του 

Ν.3852/10 από το άρθρο 116 του Ν.4555/18 δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 

για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη κάθε 

μορφής συμβάσεων.  

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις 

κείμενες νομοθετικές διατάξεις.   

Δεν προβλέπεται η δημοσίευση ανακοίνωσης (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014), 

αλλά είναι δυνατή η ανάρτηση ανακοίνωσης με την οποία θα καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 (σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1900/01-

03-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου) και θα 

βαρύνει τους κωδικούς εξόδων Κ.Α. 35/6041.02 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

14.000,00€ και Κ.Α. 35/6054.01 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€.  

Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις 

5o 31 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

(Α.Π.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή  

μεταλλικής επιστέγασης κτηρίου αναψυκτηρίου 

Πηγών» (αριθμός μελέτης: 90/2021). Εισήγηση: 

1934/02-03-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του  έργου με τίτλο «Κατασκευή 

μεταλλικής επιστέγασης κτηρίου Αναψυκτηρίου Πηγών», σύμφωνα με την 

Αιτιολογική Έκθεση και την εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

6o 32 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1744/23-02-2022 εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών 
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(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). Εισήγηση: 1744/23-

02-2022. 

υπηρεσιών περί αιτημάτων διαγραφής  οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).  

7o 33 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). Εισήγηση: 1800/25-

02-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1800/25-02-2022 εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών 

υπηρεσιών περί αιτημάτων διαγραφής  οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) 

8o 34 Έγκριση απολογισμού (απολογιστικών πινάκων) 

έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. 

Εισήγηση: 16/18-02-2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό του οικ. έτους 2021, από 

01/01/2021 έως 31/12/2021 ως εξής: 

α. Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020 μέχρι τις 31/12/2020 ποσό 96.590,35 € 

β. Έσοδα οικονομικού έτους 2021, 253.519,04€ συνολικά μαζί με το υπόλοιπο οικονομικού 

έτους 2020 

γ. Έξοδα οικονομικού έτους 2021 από 01/01/2021 έως 31/12/2021 το ποσό των 

141.287,51€ 

δ. Υπόλοιπο  112.231,53€ στις 31/12/2021, από τα το ποσό των 112.130,53 € είναι 

κατατεθειμένα στον υπ’ αριθ. 6067 030020 439 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και το 

ποσό των 101,00€ είναι κατατεθειμένα στον υπ’ αριθ. 005315150018 λογαριασμό της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας  

ε. Ο αριθμός των αποδείξεων είσπραξης που έχουν εκδοθεί είναι 11, αριθμημένα από το 1 

έως το 11 και με το συνολικό ποσό είσπραξης των 253.519,04€ 

ζ. Τα απολογιστικά στοιχεία της ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου 

Δοξάτου από 01/01/2021 έως 31/12/2021 

 

α/α Σχολική Επιτροπή Έσοδα Έξοδα Υπόλοιπο 

1 Σ.Ε. Α/θμιας Δ. Δοξάτου 253.519,04€ 141.287,51€ 112.231,53€ 

 

2. Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να υποβάλει τον απολογισμό για έγκριση στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 12 του 

Ν.2539/97, όπως τροποιήθηκε και ισχύει 

9o 35 Έγκριση απολογιστικών πινάκων έτους 2021 της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. Εισήγηση: 10/01-

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό του οικ. έτους 2021, από 

01/01/2021 έως 31/12/2021 ως εξής: 
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03-2022. α. Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2021 στις 31/12/2021 ποσό 103.425,92 € 

β. Έσοδα οικονομικού έτους 2021, 214.283,64€ συνολικά μαζί με το υπόλοιπο 

οικονομικού έτους 2020 

γ. Έξοδα οικονομικού έτους 2021 από 01/01/2021 έως 31/12/2021 το ποσό των 

99.719,94 € 

δ. Υπόλοιπο 114.563,70 € στις 31/12/2021, από τα οποία το ποσό των 114.374,15€ 

είναι κατατεθειμένα στον υπ’ αριθ. 0060 5703 0020 344 λογαριασμό της Τράπεζας 

Πειραιώς, 17,42 € είναι κατατεθειμένα στον υπ’ αριθ.005312050015 λογαριασμό της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας και 172,13 € βρίσκεται εις χείρας των διευθυντών 

σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

ε. Ο αριθμός των αποδείξεων είσπραξης που έχουν εκδοθεί είναι 18, αριθμημένα από 

το 1 έως το 18, και με το συνολικό ποσό είσπραξης των 214.283,64€ 

ζ. Τα απολογιστικά στοιχεία της ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 

Δοξάτου από 01/01/2021 έως 31/12/2021 

 

α/α Σχολική Επιτροπή Έσοδα Έξοδα Υπόλοιπο 

1 Σ.Ε. Β/θμιας Δ. Δοξάτου 214.283,64€ 99.719,94 € 114.563,70 € 

 

2. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να υποβάλει τον απολογισμό για έγκριση στην  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 12 του 

Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10o  36 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: 2027/3-3-

2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 5ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15/03/2022 

1ο 37 Έγκριση της αριθμ. 6/2022 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου που αφορά στην 1η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 6/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού 

έτους 2022 

2ο 38 Λήψη απόφασης για α) έγκριση των όρων 

διακήρυξης της μελέτης: «Τοπικό Πολεοδομικό 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και τον φάκελο της σύμβασης της μελέτης 
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Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δοξάτου» και των 

τευχών του διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας 

σύμβασης) και β) καθορισμό της επιτροπής 

διαγωνισμού της μελέτης. Εισήγηση: 2210/10-

03-2022. 

«Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.)  Δήμου Δοξάτου» και των τευχών του 

διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας σύμβασης), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην 

υπ’ αριθμ.πρωτ. 2210/10-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Δοξάτου, σχέδιο.  

 

Β. Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης η οποία θα αποτελείται από τα 

κάτωθι μέλη: 

 

 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  

2 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

3 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ 

  

Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ 

2 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 

3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ντάπα Ελένη, πολιτικός μηχανικός ΠΕ με 

αναπληρώτρια την Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, μηχανικό παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

3ο 39 Λήψη απόφασης για α) έγκριση των όρων 

διακήρυξης της μελέτης: «Σύνταξη Γενικού 

Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου 

Δοξάτου» και των τευχών του διαγωνισμού 

(φάκελος δημόσιας σύμβασης) και β)  

καθορισμός της επιτροπής διαγωνισμού της 

μελέτης. Εισήγηση: 2220/10-03-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης της μελέτης «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 

(MASTERPLAN) Δήμου Δοξάτου» και των τευχών του διαγωνισμού (φάκελος 

δημόσιας σύμβασης), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 2220/10-

03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, σχέδιο.  

 

Β. Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού  ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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2 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

3 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

3 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Ντάπα Ελένη με αναπληρώτρια την κα 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.9α  του Ν 

4412/2016 

 

4ο 40 Λήψη απόφασης για α) έγκριση των όρων 

διακήρυξης της μελέτης: «Υλοποίηση Σχεδίου 

Ασφάλειας Νερού Δήμου Δοξάτου» και των 

τευχών του διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας 

σύμβασης) και β) καθορισμός της επιτροπής 

διαγωνισμού της μελέτης. Εισήγηση: 2221/10-

03-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης της μελέτης «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού Δήμου Δοξάτου» και των τευχών του διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας 

σύμβασης), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 2221/10-03-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου, σχέδιο.  

 

Β. Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού  ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Ντάπα Ελένη με αναπληρώτρια την κα 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.9α  του Ν. 

4412/2016 
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5o 41 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκριση 

6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022. Εισήγηση: 2119/08-03-2022.   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 6ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

6o 42 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων 

συμμετοχής και υποβολή πρότασης ένταξης στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, 

συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – 

Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 

του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την 

ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» 

και λοιπές διατάξεις». Εισήγηση: 2226/11-03-

2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αίτηση για χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς– Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

άρθρου 10 του ν.4830/2021(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – 

Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», ύψους 7.499,52€ σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι της ως άνω πρόσκλησης (α/α 86).  

Β. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Δοξάτου για τις περαιτέρω ενέργειες 

7o 43 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς. 

Εισήγηση: 2014/03-03-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει αποδεκτή την δωρεά δεκαεπτά  (17) χηνόπαπιων, προσφορά της κας 

Τσεγγελίδου  Όλγας.  

Οι  χηνόπαπιες θα τοποθετηθούν στο χώρο των Πηγών.  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ευχαριστούν την κα Τσεγγελίδου Όλγα για την 

ευγενική της προσφορά 

8o 44 Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου 

Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου για το έτος 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 7/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, σχετικά με το Σχέδιο Δράσης έτους 2022 

9o 45 Λήψη απόφασης για έγκριση του ελλείματος 

χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου για το έτος 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην 8/2022 

απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) που αποτελεί μέρος του εισηγητικού της παρούσης απόφασης, 
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με την οποία τεκμηριώνονται, έσοδα, δαπάνες και δράσεις της επιχείρησης για το έτος 

2022. 

Β) Εγκρίνει την χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) με το ποσό των 30.000,00€  για το 2022, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η κάλυψη διαφοράς μεταξύ των συνολικών δαπανών που 

προκύπτουν από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις λοιπές  λειτουργικές δαπάνες 

της, σε σχέση με  έσοδά της από τις επιμέρους δραστηριότητές της 

10o  46 Λήψη απόφασης για α) ανάκληση της αριθμ. 

148/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

και β) περί μη παράστασης στις 05/04/2022 (ή 

σε κάθε αναβολή) ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της 

αριθμ. ΑΓ24/2022 αγωγής του Ευστράτιου 

Βλαχάκη κατά του Δήμου Δοξάτου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 148/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Δοξάτου διότι δεν κατέστη εν τέλει δυνατή η ολοκλήρωση της ενδοδικαστικής 

συμβιβαστικής επίλυσης σύμφωνα με το άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας και η υπόθεση έχει εισαχθεί πλέον προς εκδίκαση σε τακτική δικάσιμο και 

συγκεκριμένα στις 05.04.2022.  

Β) Τη μη παροχή πληρεξουσιότητας σε συνεργαζόμενο δικηγόρο του Δήμου Δοξάτου 

σχετικά με την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την 

δικάσιμο της 05.04.2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της 

υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ24/2020 αγωγής του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  ΒΛΑΧΑΚΗ του Θεοχάρη 

κατά του Δήμου Δοξάτου. Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 13711/30-11-2020 έγγραφο 

απόψεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου συνομολογείται από την 

αρμόδια υπηρεσία το ύψος και η αιτία της αναφερόμενης στην ανωτέρω αγωγή 

απαίτησης του Ε. Βλαχάκη. Συνεπώς, επειδή πιθανολογείται η ευδοκίμηση της 

υπ΄αριθμ. κατ. ΑΓ24/2020 αγωγής προτείνεται η μη εκπροσώπηση του Δήμου 

Δοξάτου και η αποστολή εκ μέρους του μόνο διοικητικού φακέλου στο αρμόδιο 

δικαστήριο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τα πρόσθετα δικαστικά έξοδα 

αμοιβής του συνεργαζόμενου δικηγόρου 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 28/03/2022 

1ο 47 Λήψη απόφασης για την απόρριψη ή μη 

ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς 

στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» (α.α. συστήματος 174468) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Κάνει δεκτή την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού περί μη κατάθεσης  επαρκών  και ικανοποιητικών στοιχείων που να 

τεκμηριώνουν τη χαμηλή οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

«ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ ΟΕ».   

Β. Απορρίπτει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

«ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΑΚΟΣ ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ ΟΕ».   
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προϋπολογισμού μελέτης #1.379.032,26# Ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 

Γ. Κηρύσσει προσωρινό μειοδότη του έργου με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», τον δεύτερο 

κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα : 

Α/

Α 
Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 235709 Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. 38,57% 

 

Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα 

άρθρα 360, 361 και 362 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2ο 48 Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου 

φόρτισης ηλεκτρικών (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμο 

Δοξάτου» μετά από άγονο διαγωνισμό. 

Εισήγηση: 2570/17-03-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 

39.680,00 (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Μ.Ε.», 

ο οποίος κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά ποσού  39.308,00€ (τριάντα εννέα 

χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ) με ΦΠΑ 

3ο 49 Λήψη απόφαση για την έγκριση του 

πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (2019)», 

της υπ’αριθμ.72/2019  μελέτης της ΤΥ. 

Εισήγηση: 2652/18-03-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου (2019)», σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

4ο 50 Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του 

έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου 

(2019)»  της υπ’αριθμ.84/2019 μελέτης της Τ.Υ. 

Εισήγηση:  2419/15-03-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου (2019)», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  

 

5o 51 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης 

συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών 

κτηρίων Δήμου Δοξάτου». Εισήγηση: 

2218/1403-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Επισκευή –συντήρηση δημοτικών κτηρίων Δήμου Δοξάτου» της αναδόχου 

εταιρείας «Βουγιουκλή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά 30 ημέρες  μέχρι τις 16/05/2022 σύμφωνα 

με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και την εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου 
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7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:06/04/2022 

1ο 52 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα 

χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 06/04/2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα από 12.00΄ 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 6ης Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 έως 14.00 

αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. 3235/05-

04-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής.  

2ο 53 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάκαμψης και έγκριση υποβολής πρότασης του 

Δήμου Δοξάτου με τίτλο  «Ανάπλαση αύλειου 

χώρου Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ 

ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.  

β) Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου με τίτλο  «Ανάπλαση αύλειου 

χώρου Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου» σύμφωνα με την αριθμ.25/2022 μελέτη της Τ.Υ 

προϋπολογισμού : 700.000,00€ (με Φ.Π.Α).   

γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την υποβολή της πρότασης 

3ο 54 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο 

Δοξάτου, στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 

μέσω της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων από 

επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της κάλυψης της κάτωθι εγκεκριμένης θέσης μόνιμου προσωπικού του 

Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την αριθμ. 50/4.11.2021 Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου:  

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

1 ΔΗΜΟΣ 

ΔΟΞΑΤΟ

Υ 

691112262

1 

Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ

Ν 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Υ – 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Υ  

από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.4765/2021(Α΄6), σύμφωνα με τους τίτλους 

σπουδών που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ.50/2001,  ως εξής: 

 

Α/ Κωδικός Ενδεικτική Κωδικός Ονομασία Απαραίτη Ατόμων 
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Α θέσης 

13Κ/202

1 

Ομαδοποίη

ση 

Κλάδων-

Ειδικοτήτω

ν 

Φορέα 

ΥΠΕΣ 

Φορέα στην 

προκήρυξη 

13Κ/2021 

τα 

προσόντα 

που 

έχουν 

τέκνο ή 

αδελφό 

.. 

1 1834 ΤΕ 6200223822

38 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ

Υ  

001 1 

 

Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19/04/2022 

1Ο 55 Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας 

σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Καβάλας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 

ΑΓ81/2020 αγωγής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Κόντο Κωνσταντίνο  κάτοικο 

Δράμας Θ. Αθανασιάδη 37-39 Στοά Μπέκου, με Α.Μ. 253,  προκειμένου να παραστεί 

ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 

24.05.2022 ή σε κάθε μετ΄αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ. 

ΑΓ81/2020  αγωγής του ΚΑΡΑΚΕΛΛΕ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Δημητρίου κατά του Δήμου 

Δοξάτου. Με την ανωτέρω αγωγή του ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να του 

καταβάλει το ποσό των 1.450 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της 

αγωγής ως αποζημίωση λόγω πτώσης του αυτοκινήτου του σε λακκούβα επί της 

επαρχιακής οδού Καλαμπακίου – Νεροφράκτη. 

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 2022.   

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

παρούσης απόφασης 

2Ο 56 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από το 

Σωματείο «Τοίχος της Καλοσύνης», στο πλαίσιο 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κάνει δεκτή την δωρεά από το Σωματείο «Τοίχος της Καλοσύνης», δεκαπέντε (15) 
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της δράσης «Γίνε Νονός 2022.) Εισήγηση: 

3507/12-04-2022.  

πακέτων δώρων για παιδιά του Δήμου Δοξάτου, δωρεά που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της δράσης «Γίνε Νονός 2022».  

Τα μέλη της επιτροπής εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το ως άνω σωματείο 

3Ο 57 Λήψη απόφασης για α) καθορισμό όρων της 

διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Έργα 

οδοποιίας – ασφαλτόστρωσης οδών Δήμου 

Δοξάτου» (αριθμός μελέτης 24/2022) 

προϋπολογισμού 579.999,00 € με ΦΠΑ & β) 

συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Εισήγηση: 3529/12-04-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Καθορίζει  τους όρους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του 

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

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας-ασφαλτοστρώσεις 

οδών Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 579.999,00€ (με Φ.Π.Α), σύμφωνα με το 

σχέδιο διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 24/2022 σχετικής μελέτης του έργου. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι όροι διακήρυξης.  

 

Β. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για το ως άνω έργο ως ακολούθως: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ντάπα Ελένη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,     Πρόεδρος 

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής& Διοίκησης  

Τσεγγελίδης Φίλανδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γκαρμπούνης Γεώργιος ΠΕ Γεωπόνων  

Λατσίνογλου Αθανάσιος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Σωφρονιάδου Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

  

 

4Ο 58 Λήψη απόφαση για καθορισμό των όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός 

μελέτης 40/2020) προϋπολογισμού 1.693.548,39 

€ (χωρίς ΦΠΑ). Εισήγηση: 3555/13-04-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καθορίζει  τους όρους διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του 

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

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ 5069024 συνολικού 

προϋπολογισμού 1.693.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης της 

υπ’ αριθμ. 40/2020 σχετικής μελέτης του έργου 

5Ο 59 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αριθμός 

μελέτης 40/2020) προϋπολογισμού 1.693.548,39 

€ (χωρίς ΦΠΑ). Εισήγηση: 3556/13-04-2022. 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ 5069024 

συνολικού προϋπολογισμού 1.693.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ), ως 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 
 

6Ο 60 Έγκριση της αριθμ. 13/2022 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, που αφορά στην 2η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 13/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 2η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 

7Ο 61 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και 

υποβολή πρότασης του  Δήμου Δοξάτου στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με 

τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για 

την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 

(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων 

συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές 

διατάξεις». Εισήγηση: 3653/14-04-2022.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου στο πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός 

για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 

4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα 

«Άργος» και λοιπές διατάξεις»  για την χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Δοξάτου» συνολικού 

προϋπολογισμού 492.995,07€ (με Φ.Π.Α). 

 

Β. Την δέσμευση ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει για την υλοποίηση του 

«υποέργου 1» ποσού 106.000,00€ (με Φ.Π.Α) για την εκτέλεση του έργου θα 

καλυφθεί από το Δήμο Δοξάτου με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα.  

 

Γ. Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή των 
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απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη 

χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου 

 

8Ο 62 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: 3318/14-04-

2022.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 7ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

9Ο 63 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

& 5ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων 

έργων (τεχνικού προγράμματος) οικονομικού 

έτους 2022. Εισήγηση: 3321/14-04-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 8ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού & 5ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικού 

προγράμματος) οικονομικού έτους 2022 

10Ο 64 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: 3590/14-04-

2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 9ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

11Ο 65 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση περιπτέρου που βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλαμπακίου. Εισήγηση: 3692/15-

04-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει του όρους διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου που 

βρίσκεται στην Κοινότητα Καλαμπακίου 

9η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 26/04/2022 

1Ο 66 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά 

με την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ 

τριμήνου 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Δοξάτου Α’ τριμήνου, καθώς και 

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

αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10/05/2022 

1Ο 67 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

(Α.Π.) του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 

Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΝΤΕ) του έργου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π.) το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΝΤΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
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με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» (αρ.μελέτης 91/2021). Εισήγηση: 

3973/27-04-2022. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 

2Ο 68 Έγκριση του 3ου Πρακτικού Διενέργειας 

Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 

Αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει το  από 27/04/2022 3ο πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 

Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», της αρμόδιας 

επιτροπής.  

Β. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο με τίτλο:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», 

προϋπολογισμού μελέτης 1.050.435,76 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.), στον 

οικονομικό φορέα «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.», ο οποίος υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, συνολικής 

δαπάνης 847.125,61€ (χωρίς Φ.Π.Α), με ποσοστό έκπτωσης 38,57% και πληροί τα 

κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου 

 

3Ο 69 Αποδοχή  χρηματοδότησης ποσού 85.818,00 € 

και των όρων της απόφασης ένταξης του έργου 

«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  οικισμού 

Φτελιάς Δήμου Δοξάτου» στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 

2020, και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου 

για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των 

όρων ένταξης. Εισήγηση: 4089/28-04-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 85.818,00 € και των όρων της 

απόφασης ένταξης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  οικισμού 

Φτελιάς Δήμου Δοξάτου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 2020. 

 

2. Καταρτίζει και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο σχέδιο 10ης 

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, που έχει ως  εξής: 

Φέρει σαν έσοδο στον Κ.Α. 1329.03 την χρηματοδότηση των 85.818,00€ για 

το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  οικισμού Φτελιάς Δήμου Δοξάτου» 

και στη συνέχεια μεταφέρει αυτή στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 

35/7336.03 και γράφει σε αυτό πίστωση ποσού 85.818,00€ με χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. 

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  
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ΚΑΕ Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός 

Ποσό 

Αναμόρφωσης 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός μετά 

την Αναμόρφωση 

(1) (2) (3)=(1)+(2) 

1329.03     0,00 85.818,00 85.818,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

20.980.603,11 € 85.818,00 € 21.066.421,11 € 

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

 

ΚΑΕ Τελευταίος 

Διαμορφωμένο

ς 

Προϋπολογισμ

ός 

Ποσό 

Αναμόρφωση

ς 

Διαμορφωμένος 

Προϋπολογισμός μετά την 

Αναμόρφωση 

(1) (2) (3)=(1)+(2) 

35/7336.03     0,00 85.818,00 85.818,00 

Σύνολα 

Προϋπολογισμού 

20.980.603,11 € 85.818,00 € 21.066.421,11 € 

 

3. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 6η τροποποίηση του τεχνικού 

προγράμματος Δήμου Δοξάτου έτους 2022 με την εγγραφή του έργου 

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  οικισμού Φτελιάς Δήμου Δοξάτου» 

προϋπολογισμού 140.000,00€. 

4. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου για την υπογραφή του 

Συμφώνου Αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης και 

οτιδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υλοποίηση της εν λόγω πράξη 
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4Ο 70 Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης 

αιρετών για την συμμετοχή τους σε συνέδριο. 

Εισήγηση: 4315/06-05-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη και της 

Αντιδημάρχου κας Παπαζώτου Κυριακής στην Ξάνθη . 

Τρόπος μετακίνησης: 

Οδικώς :  Καλαμπάκι – Ξάνθη – Καλαμπάκι  (για τις τέσσερις ημέρες)  

Αιτία μετακίνησης: 

Συμμετοχή τους στο Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες, & Στελέχη 

Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ με θέμα «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Πράσινη Οικονομία, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δια Βίου 

Μάθηση», που διοργανώνουν ο φορέας εκπαίδευσης International Forum Training & 

Consulting, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«Κλεισθένης» & ο Δήμος Ξάνθης.  

Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 12/05/2022 

Ημερομηνία λήξης εργασιών: 15/05/2022 

Ημέρες εκτός έδρας: τέσσερις (4) 

 

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

τις δαπάνες οδοιπορικών, ημερήσιας αποζημίωσης για την συμμετοχή  τους στον ως 

άνω συνέδριο, 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.  

 

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13/05/2022 

1ο 71 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα 

χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα από 12.00΄ έως 14.00΄, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010 όπως ισχύουν.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 έως 13.00 

αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. 4634/13-

05-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 

2ο 72 Λήψη απόφασης περί της ματαίωσης του 

διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ ΤΧΣ) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ"» με α/α συστήματος 187579, και την 
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ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ"» με α/α συστήματος 

187579. Εισήγηση: 4632/13-05-2022 

επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στα 

τεύχη δημοπράτησης και στο φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης, 

λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή του συντελεστή τκ στον υπολογισμό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, για την διασφάλιση της νομιμότητας της διαγωνιστικής 

διαδικασίας αλλά και την μείωση μελλοντικών καθυστερήσεων λόγω πιθανών 

προδικαστικών προσφυγών 

3ο 73 Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης 

αιρετών. Εισήγηση: 4633/13-05-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

Αντιδημάρχου Κυριακής Παπαζώτου στην Αθήνα  για την συμμετοχή τους σε 

προγραμματισμένες συναντήσεις στα υπουργεία Εσωτερικών, Προστασίας του 

Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, στο Πράσινο Ταμείο, στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στην ΕΕΤΑΑ, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης έργων για το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

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, από την Τρίτη 17/05/2022 μέχρι και την 

Παρασκευή 20/05/2022.  

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

και αεροπορικώς από Χρυσούπολη προς Αθήνα και Αθήνα προς Χρυσούπολη.   

Έναρξη εργασιών: 17/05/2022 (αναχώρηση από Καλαμπάκι 17/05/2022)  

Λήξη εργασιών: 20/05/2022.  

Ημέρες εκτός έδρας: Τέσσερις (4)  

Ημέρες Διανυκτέρευσης : Τρεις (3)   

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

ημερήσιας αποζημίωσης ως εξής: 

Ημερήσια Αποζημίωση: 4 ημέρες Χ 40,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό) = 

160,00€, έκαστος.  

Διανυκτέρευση: 3 διανυκτερεύσεις Χ 80,00€ (ως εκ του νόμου οριζόμενο ποσό)  = 

240,00€, έκαστος   

Δαπάνη κίνησης: κόστος διοδίων,  αεροπορικών εισιτηρίων & μετακινήσεων στην 

Αθήνα. 

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

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, στην 
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αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

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

τις δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης 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.  

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19/05/2022 

1ο 74 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα 

χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα από 14.00΄ 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 19ης Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00 έως 15.00 

αποδεχόμενη  την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. πρόσκληση 

4898/19-05-2022 

2ο 75 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την 

χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 

Δοξάτου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Εισήγηση: 4818/18-

05-2022 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση 

εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Δοξάτου.  

2.Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή 

της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

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

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.  

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:24/05/2022 

--- 76 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. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας έως τεσσάρων (4) 

μηνών στην πυροπροστασία.  

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

1ο 77 Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για ΟΜΟΦΩΝΑ 
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εκτός την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας έως τεσσάρων 

(4) μηνών στην πυροπροστασία. Εισήγηση: 

5068/24-05-2022.  

Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) 

ατόμων, εργατών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη 

εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην πυροπροστασία – πυρασφάλεια έτσι όπως 

αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας. Συγκεκριμένα οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα συμβάλλουν στην 

απομάκρυνση  της  αυτοφυούς  βλάστησης και των πευκοβελονών περιμετρικά και 

εντός του περιαστικού δάσους των Κυργίων αλλά και των  αλσυλλίων του Δήμου για 

την αποφυγή κινδύνου  πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τους επερχόμενους καλοκαιρινούς 

μήνες.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) και έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 225 του 

Ν.3852/10 από το άρθρο 116 του Ν.4555/18 δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 

για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη κάθε 

μορφής συμβάσεων.  

Δεν προβλέπεται η δημοσίευση ανακοίνωσης (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 86/2014), 

αλλά είναι δυνατή η ανάρτηση ανακοίνωσης με την οποία θα καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 (σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5063/24-

05-2022  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου) και θα 

βαρύνει τους κωδικούς εξόδων Κ.Α. 69/6041.02 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

12.826,01€ και Κ.Α. 69/6054.01 με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00€.  

Οι αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 

Α΄). 

1Ο 78 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 10890/04-10-2021 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου  και του Παράσογλου 

Θεόδωρου.  Εισήγηση: 4476/10-05-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 10890/4-10-2021 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου και Παράσογλου Θεόδωρου που αφορά στην επισκευή οχημάτων του 

Δήμου Δοξάτου. 

Εγκρίνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης κατά ποσοστό 

42.20%   με ενίσχυση των ΚΑ 20/6263, 20/6671.01 και εγγραφή πιστώσεων στους ΚΑ 

30/6264 και 30/6672 αναλυτικά ως κάτωθι: 
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ΚΑ 
Ποσό 

σύμβασης 

Ενίσχυση/Εγγ

ραφή 

πιστώσεων 

Νέα ποσά 

σύμβασης 

20/6263 100,00 248,40 348,40 

20/6671.01 1.000,00 193,40 1.193,40 

25/6263 50,00 0,00 50,00 

25/6671 100,00 0,00 100,00 

30/6264 0,00 124,00 124,00 

30/6672 0,00 25,00 25,00 

70/6263 50,00 0,00 50,00 

70/6671 100,00 0,00 100,00 

Σύνολο 1.400,00 590,80 1.990,80 

 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

2Ο 79 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων 

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 

για απασχόληση στο Δήμο Δοξάτου κατά την 

περίοδο 2022-2023. Εισήγηση: 4926/19-05-

2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ένταξη του Δήμου Δοξάτου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην 

υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-

2023, για συνολικό αριθμό δύο (2) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ 2022-

2023  

1 Υπάλληλος Διοίκησης και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

1 

2 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  1 

 

Η κάλυψη των  απαραίτητων δαπανών, θα βαρύνει τις  πιστώσεις των κάτωθι κωδικών 

εξόδων στον προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2022.   

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2022, η αριθμ.  5/22/03-01-2022 

(ΑΔΑ: 9ΔΜΓΩ95-Ω2Τ) & η αριθμ. 27/45/03-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ0Ω95-ΔΦΨ):  
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ΚΑΕ Περιγραφή Παρατηρήσεις Ποσό 

10/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   9.800,00 

10/6055.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων 

ασκούμενων & αντιρρησιών συνείδησης 

  8.500,00 

30/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   10.800,00 

30/6055.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  ασκούμενων   5.000,00 

 

και απόφαση προέγκρισης πίστωσης για το έτος 2023 / Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς 

Δαπάνης:  57/4784/17-05-2022, με  ΑΔΑ: 60Ξ6Ω95-ΔΥΑ.  

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΗ 

2 0 2 2 2 0 2 3 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

10/6041.01 
Τακτικές αποδοχές 

ασκουμένων 
9.800,00 9.800,00 19.600,00 

10/6055.02 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 

υπαλλήλων ασκουμένων 
8.500,00 8.500,00 17.000,00 

30/6041.01 
Τακτικές αποδοχές 

ασκουμένων 
10.800,00 10.800,00 21.600,00 

30/6055.01 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  

ασκουμένων 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 

 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από 

μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας. 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% 

επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου 

εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η 

χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται 

σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού 

Έτους – Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας 
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ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι 

εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο 

στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την 

καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον 

ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του 

άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2335/1995 και την παρ. 

4 του άρθρου 36 του ν.4763/2020 , όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο 

ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. 

 

 

3Ο 80 Διάθεση θέσεων Μαθητείας μαθητευόμενων 

ΕΠΑ.Σ, Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση 

στο Δήμο Δοξάτου κατά το σχολικό έτος 2022-

2023. Εισήγηση: 4927/19-05-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Δοξάτου  στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην 

υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023, για συνολικό αριθμό εννέα 

(9) μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)  των παρακάτω 

ειδικοτήτων: 

Α/Α  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣ 

Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) 

ΑΡ. ΜΑΘ. ΕΠΑΣ 

Β΄ΤΑΞΗΣ-  ΜΕ 

ΣΎΜΒΑΣΗ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΑΡ. ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 

2022-2023 

 1 

Τεχνιτών Θερμικών και 

Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 0 3 

 2 

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων  0 2 

 3 

Τεχνιτών Μηχανικών και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου  0 2 

4 

Υπαλλήλων Διοικητικών 

Καθηκόντων  0 2  
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   ΣΥΝΟΛΟ   9 

. 

 

Η κάλυψη των απαραίτητων δαπανών, θα βαρύνει τις πιστώσεων των κάτωθι κωδικών 

εξόδων  στον προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2022.   

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2022, η αριθμ.  5/22/03-01-2022 

(ΑΔΑ: 9ΔΜΓΩ95-Ω2Τ) & η αριθμ. 27/45/03-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ0Ω95-ΔΦΨ):  

 

ΚΑΕ Περιγραφή Παρατηρήσεις Ποσό 

10/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   9.800,00 

10/6055.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων 

ασκούμενων & αντιρρησιών συνείδησης 

  8.500,00 

20/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   2.700,00 

20/6055.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  ασκούμενων   1.500,00 

25/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   2.700,00 

25/6055.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων 

ασκούμενων 

  1.500,00 

30/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων   10.800,00 

30/6055.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  ασκούμενων   5.000,00 

 

και απόφαση προέγκρισης πίστωσης για το έτος 2023 / Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς 

Δαπάνης:  57/4784/17-05-2022, με  ΑΔΑ: 60Ξ6Ω95-ΔΥΑ.  

 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΗ 

2 0 2 2 2 0 2 3 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

10/6041.01 
Τακτικές αποδοχές 

ασκουμένων 
9.800,00 9.800,00 19.600,00 

10/6055.02 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 

υπαλλήλων ασκουμένων 
8.500,00 8.500,00 17.000,00 

20/6041.01 Τακτικές αποδοχές 2.700,00 2.700,00 5.400,00 
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ασκουμένων 

20/6055.02 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  

ασκουμένων 
1.500,00 1.500,00 3.000,00 

25/6041.01 
Τακτικές αποδοχές 

ασκουμένων 
2.700,00 2.700,00 5.400,00 

25/6055.01 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 

υπαλλήλων ασκουμένων 
1.500,00 1.500,00 3.000,00 

30/6041.01 
Τακτικές αποδοχές 

ασκουμένων 
10.800,00 10.800,00 21.600,00 

30/6055.01 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  

ασκουμένων 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 42.500,00 42.500,00 85.000,00 

 

  Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες  θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν 

από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από  μαθητευόμενους συναφούς ή 

άλλης ειδικότητας . 

  Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου 

νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη 

διάρκεια του Προγράμματος.  

  Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το 

ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.  

     Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ 

και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 

2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ.7β του 

άρθρου 11 του Ν.4763/2020. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των 

πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.  

 

4Ο 81 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 

για δεντροκαλλιέργεια, στην Κοινότητας 

Καλαμπακίου. Εισήγηση: 4834/18-05-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 12/05/2022 πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την για την 

εκμίσθωση αγροτεμαχίων για δεντροκαλλιέργεια της κοινότητας Καλαμπακίου, ως 

κάτωθι: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΕ 

Τ.Μ. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΕ € 

1 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ - 1672/4 

11.441,00 
80,00€ 

2 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ - 1672/5 

6.294,00 
80,00€ 

 

 

5o 82 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 

9/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 1η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού της, 

οικονομικού  έτους 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 1η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

6o 83 Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 

10/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην τροποποίηση 

του ετήσιου προγράμματος δράσης,   έτους 

2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αριθμ. 10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου 

Προγράμματος Δράστης έτους 2022, η οποία τροποποίηση περιλαμβάνει: 

 

Α) Την διαγραφή  της ενότητας  που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος Βοήθεια 

στο Σπίτι. 

Β) Την μείωση του ποσού που θα διατεθεί για την εκδήλωση με τίτλο «Εκδήλωση 100 

Χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή – Προσφυγική Μνήμη» από 7.500,00€  σε 

6.260,00€ (μείωση 1.240,00€). 

Γ) Την εγγραφή στο Σχέδιο Δράσης στην ενότητα «Διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων – 

εκδηλώσεων» του ποσού των 1.240,00€ που αφορά στην συμμετοχή του Δήμου στην 

εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τίτλο: 

«Δραμοινογνωσία  Γεύση Οίνου – Επίγευση Πολιτισμού».  

 

7o 84 Συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – 
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απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ 

αριθμ. 29/08-03-2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. Εισήγηση: 4955/20-05-

2022.  

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ 

472/2022 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» σχετικά με τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστήματος 184038) και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ 

29/08-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ).  

Β) Την ανάκληση της  υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ) με την οποία η Ο.Ε. αποδέχθηκε την οικονομική προσφορά και 

κήρυξε  προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ», λόγω ακύρωσής της από 

την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Γ) Δεν κάνει δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. Ταϊρης Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

πρώτου κατά σειρά του Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.  

Δ) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και ποσοστό έκπτωσης 30,05%. 

 

8o 85 Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 4978/20-05-2022 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου και της εταιρείας Θεοδωρίδης Ι. και 

Σια Ελαστικά ΙΚΕ. Εισήγηση: 4978/20-05-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4978/20-05-2022 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου και της εταιρείας Θεοδωρίδης Ι. και Σια Ελαστικά ΙΚΕ που αφορά στην 

επισκευή οχημάτων του Δήμου Δοξάτου. 

Εγκρίνει την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης από 20.211.20€ 

σε 23.187.20€, ποσοστού 14,72%,  ως κάτωθι: 

 

ΚΑ Ποσό 

10/6263 45,00 

10/6671 297,60 

15/6263 90,00 

15/6671 272,80 

20/6263 585,00 
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20/6671.01 11.284,00 

25/6263 405,00 

25/6671 1.835,20 

30/6264 495,00 

30/6672.02 4.873,20 

35/6263 315,00 

35/6671 1.190,40 

60/6263 45,00 

60/6671 297,60 

70/6263 90,00 

70/6671 1.066,40 

Σύνολο 23.187,20 

 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου.   

 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:30/05/2022 

1o 86 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. Εισήγηση: 5186/26-05-2022.  

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€  
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5. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου ως νόμιμου εκπροσώπου του 

Δήμου για όλες τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες 

 

 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 06/06/2022 

1o 87 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας 

(έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 

58.954,84€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2506/2022 

Διακήρυξη. Εισήγηση: 5432/1-6-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το 1ο  Πρακτικό Δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 58.954,84€ (πλέον 

ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο:   

- Η υποβληθείσα προσφορά των «ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
Διακήρυξης και αποδεκτή 

- Η υποβληθείσα προσφορά της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και αποδεκτή 

- Η υποβληθείσα προσφορά των  «ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 
– ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» δεν είναι πλήρης ως προς το ποσό των  εγγυητικών 
συμμετοχής που έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένα έχουν κατατεθεί 
εγγυητικές συνολικού ποσού 1.096,19€ ενώ η απαιτούμενη σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της Διακήρυξης είναι 1.178,92€ και η προσφορά δεν γίνεται 
αποδεκτή 

2ο 88 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 2060/3-4-2022 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου και του Γεωργιάδη Μιχαήλ. 

Εισήγηση: 5463/1-6-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου,  την 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 2060/3-4-2022 σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή 

υπηρεσίας διαχείρισης ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων από το σύστημα εναλλακτικής 
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διαχείρισης», μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα Γεωργιάδη Μιχαήλ 

ύψους 18.407,80€, με προσθήκη νέας κατηγορίας αποβλήτων, με αύξηση των 

ποσοτήτων  του άρθρου 9 και μείωση των ποσοτήτων του  άρθρου 5, ως κάτωθι:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  
Τοποθέτηση δύο (2) κοντέινερ 7 m3 και ενός (1) 10 m3  στις 
δημοτικές ενότητες Δοξάτου και Καλαμπακίου 

Κοντέϊνερ/μ
ήνα 

60 € 3 1.980,00 

1 
Μεταφορά ογκωδών από εγκαταστάσεις Δήμου σε 
εγκαταστάσεις αναδόχου 

tn 20 100 2.000,00 

2 
Εισαγωγή – επεξεργασία - ογκωδών απορριμμάτων στη μονάδα 
Α.Ε.Κ.Κ. . 

tn 20 100 2.000,00 

3 

Μεταφορά του υπολείμματος (60% το ανώτερο) των ογκωδών 
απορριμμάτων (Α/Α 1) από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου 
προς αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του 
Αναδόχου. 

tn 17 60 1.020,00 

4 
Φόρτωση και μεταφορά μικτών αποβλήτων κατασκευών από 
εγκαταστάσεις Δήμου σε εγκαταστάσεις αναδόχου 

tn 15 75 1.125,00 

5 

Εισαγωγή – επεξεργασία μικτών αποβλήτων κατασκευών στη 
μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. με κωδικούς ΕΚΑ: 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 
17.02.01,17.02.02, 17.02.03, 17.04.07, 17.04.11, 17.05.04, 
17.05.06, 17.06.04, 17.08.02 

tn 10 98 980,00 

6 
Φόρτωση και μεταφορά υλικών ανακαινίσεων  από 
εγκαταστάσεις Δήμου σε εγκαταστάσεις αναδόχου 

tn 20 5 100,00 

7 

Εισαγωγή – επεξεργασία υλικών ανακαινίσεων στη μονάδα 
Α.Ε.Κ.Κ. με κωδικούς ΕΚΑ: 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 
17.02.01,17.02.02, 17.02.03, 17.04.07, 17.04.11, 17.05.04, 
17.05.06, 17.06.04, 17.08.02 

tn 18 5 90,00 

8 
Μεταφορά αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 20.02.01 από 
εγκαταστάσεις Δήμου σε εγκαταστάσεις αναδόχου 

tn 20 80 1.600,00 

9 
Εισαγωγή – επεξεργασία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 20.02.01 
στη μονάδα αναδόχου 

tn 15 100 1.500,00 
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10 

Εισαγωγή – επεξεργασία υλικών ανακαινίσεων στη μονάδα 
Α.Ε.Κ.Κ. με κωδικούς 10.12.08, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 
17.01.07, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.03.02, 17.04.01, 
17.04.02 , 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 
17.04.11, 17.05.04, 17.05.06, 17.06.04, 17.08.02, 17.09.04, 
20.02.02 

tn 35 70 2.450,00 

Γενικό Σύνολο 14.845,00 

ΦΠΑ 3562,80 

Δαπάνη με ΦΠΑ 18.407,80 

Επιπλέον, επειδή στην μεταφορά των αποβλήτων του άρθρου 10 θα συνδράμει και 

φορτηγό από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο άρθρο 1 της συγγραφής 

Υποχρεώσεων, το εδάφιο: « Διατηρείται η δυνατότητα φόρτωσης και μεταφοράς τους 

στην μονάδα επεξεργασίας με μηχανήματα του Δήμου χωρίς χρέωση του Δήμου για 

την εργασία αυτή.», τροποποιείται ως εξής: «Διατηρείται η δυνατότητα φόρτωσης και 

μεταφοράς τους στην μονάδα επεξεργασίας με μηχανήματα του Δήμου ή άλλου 

δημόσιου φορέα χωρίς χρέωση του Δήμου για την εργασία αυτή 

3ο 89 Έγκριση της αριθμ. 24/2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, που αφορά στην έγκριση έκθεσης 

εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η  αριθμ. 24/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ 

τριμήνου 2022 

4ο 90 Έγκριση της αριθμ. 28/2022 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, που αφορά στην έγκριση 

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η 28/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου 

Δοξάτου, που αφορά στην έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022. 

5ο 91 Λήψη απόφασης (εισήγηση προς το Δ.Σ.) για 

τον καθορισμό τέλους συμμετοχής στην 

εμποροπανήγυρη Κοινότητας Αγοράς Δήμου 

Δοξάτου για το έτος 2022. Εισήγηση: 5508/02-

06-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2022 την μη καταβολή τέλους για 

την συμμετοχή  εκθετών – πωλητών στην εμποροπανήγυρη Κοινότητας Αγοράς, για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης, ήτοι  η 

προσέλκυση εκθετών – πωλητών, οι οποίοι θα διαφημίσουν την εμποροπανήγυρη με 

την ελπίδα τα επόμενα έτη να μεγαλώσει η δράση αυτή 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 17/06/2022 

1ο 92 Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα ΟΜΟΦΩΝΑ 
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χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα  13.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

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

ισχύουν. 

Εγκρίνει τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00’  αποδεχόμενη  

την ειδική αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, έτσι όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην αριθμ.πρωτ. 6100/17-06-2022 

πρόσκληση 

2ο 93 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από την 

εταιρεία Raycap (Ρέηκαπ Α.Ε.) σχετικά με την 

διοργάνωση συναυλίας στην Κοινότητα 

Δοξάτου, την 17η Ιουνίου 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς – προσφοράς της εταιρείας Raycap προς το Δήμο 

Δοξάτου, που αφορά στην κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης – πραγματοποίησης της 

συναυλίας του Πασχάλη Αρβανιτίδη στην Κοινότητα Δοξάτου την Παρασκευή 17 

Ιουνίου 2022 .  

Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 300,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 00/6443.01 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη παράθεσης 

γεύματος - σνακ στους συντελεστές της διοργάνωσης της συγκεκριμένης συναυλίας, 

στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου στην όλη διοργάνωση 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:  

1ο 94 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση άδειας 

εκμετάλλευσης περιπτέρου στην νότια πλευρά 

της νησίδας, έναντι του Ιερού Ναού Αγίου 

Γεωργίου της Κοινότητας Καλαμπακίου. 

Εισήγηση: 5795/08-06-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το  από 07.06.2022 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη νότια πλευρά της νησίδας, έναντι 

του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου,  της κοινότητας Καλαμπακίου με πλειοδότη την 

Ντοκούτση Μαρία του Καλούδη,  με εγγυητή τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του 

Δημητρίου, αμφότεροι κάτοικοι Καλαμπακίου με ποσόν εκατόν δέκα ευρώ μηνιαίως 

(110,00€/μήνα) 

2ο 95 Παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση 

μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ομβρίων της βορειοδυτικής πλευράς Τ.Δ. 

Δοξάτου»». Εισήγηση: 5879/14-06-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης 

ακαθάρτων και ομβρίων της βορειοδυτικής πλευράς Τ.Δ. Δοξάτου»», η οποία 

εκπονήθηκε από τον μελετητή Μάρκου Δημήτριο κατόπιν της  

υπ’αριθμ.πρωτ:4284/10-05-2021 απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου Δοξάτου, και  

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

3ο 96 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) 

του έργου «Έργα ύδρευσης Δήμου Δοξάτου» 

αρ.μελέτης 142/2021).  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Έργα 

ύδρευσης Δήμου Δοξάτου», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής 
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υπηρεσίας του Δήμου 

4ο 97 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση 11ης αναμόρφωσης και 7ης 

τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων 

έργων (τεχνικού προγράμματος) 2022 . 

Εισήγηση: 5914/14-06-2022  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο 13ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, και 9ης τροποποίησης  τεχνικού 

προγράμματος του τρέχοντος έτους 

5ο 98 Λήψη απόφασης για αποδοχή της Α.Π. 

11841/12-01-2022 απόφασης ένταξης του έργου 

με τίτλο «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου 

κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου 

Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» στο πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και εισήγηση προς το 

δημοτικό συμβούλιο έγκρισης 1ης αναμόρφωσης 

και ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων 

έργων (τεχνικού προγράμματος) 2022 . 

Εισήγηση: 5916/14-06-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την αποδοχή της Α.Π.11841/12-01-2022 απόφασης ένταξης του έργου 

«Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –

Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης σύμφωνα 

με τους όρους αυτής. 

 

Η πράξη συνολικού προϋπολογισμό 4.950.000,00 € (με Φ.Π.Α) , αποτελείται από τα 

κατωτέρω δύο (2) υποέργα : 

 

 1ο υποέργο: «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού 

συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου»  

προϋπολογισμού: 4.869.908,40 € (με Φ.Π.Α)  

 

 2ο υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –

Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού:  80.091,60 € (με 

24% ΦΠΑ)   

 

Β. Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο 12ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, και 8ης τροποποίησης  τεχνικού 

προγράμματος του τρέχοντος έτους 

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 28/06/2022 

--- 99 Λήψη απόφασης για συζήτηση θεμάτων 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 τα 

θέματα: 

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

3. Έγκριση μετακινήσεων αιρετών, εκτός έδρας,  στο εσωτερικό.  
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για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης 

1o 

εκτός 

100 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 

της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο 13ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

2ο 

εκτός 

101 Έγκριση μετακινήσεων αιρετών, εκτός έδρας,  στο 

εσωτερικό 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση έκτακτης - επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη 

στην Ορεστιάδα για την συμμετοχή του στην συνεδρίαση της ΠΕΔ και στην εκδήλωση με 

θέμα: «Ενημέρωση από την ΔΙΑΑΜΑΘ για την πορεία υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ στην ΑΜΘ» 

1ο 102 Αναγγελία νέας σύνθεσης της Οικονομικής 

Επιτροπής, κατόπιν αντικατάστασης τακτικού 

μέλους  με την αριθμ. 76/2022 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Β8ΙΩ95-ΧΝΖ) η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 174994/21-

06-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 

ΛΨ1ΝΟΡ1Υ-39Μ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπ’ αριθμ.πρωτ. 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής 

και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναγγελία νέας σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Πρόεδρος : ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Δήμαρχος 

Μέλος : ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, οριζόμενος Αντιδήμαρχος 

Μέλος : ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,: οριζόμενη Αντιδήμαρχος  

1.Τακτικό μέλος, ΜΠΕΡΜΠΕΡΊΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ  

με πρώτο αναπληρωματικό μέλος τον ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και δεύτερο 

αναπληρωματικό μέλος τον ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  από 

την Δημοτική Παράταξη: «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» 

2.Τακτικό μέλος, ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από την Δημοτική 

Παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 

3.Τακτικό μέλος, ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

με πρώτο αναπληρωματικό μέλος την ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, δεύτερο 

αναπληρωματικό μέλος τον  ΦΥΡΙΝΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και τρίτο 

αναπληρωματικό μέλος τον ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, από την 

Δημοτική Παράταξης  «συνΕργάζομαι» 

4.Τακτικό μέλος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με αναπληρωματικό 

μέλος τον ΧΑΛΚΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, από την Δημοτική Παράταξη 

«ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ». 

 

2ο 103 Λήψη απόφασης για διόρθωση της αριθμ. 62/2022 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 

στην 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022. Εισήγηση: 6180/21-6-2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Α. Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ. 62/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκριση 7ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022», σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ’ αριθμ.πρωτ. 

173137/20-06-2022 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

Β. Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ νέου, σχέδιο 7ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
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3ο 104 Έγκριση πρότασης υποβολής χρηματοδότησης της 

πράξης με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων της 

Βορειοδυτικής Πλευράς Τ.Δ. Δοξάτου» Δήμου 

Δοξάτου προϋπολογισμού 241.935,48 Ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α. 58.064,52%) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 και στον  Άξονα 

Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΣ). Εισήγηση: 6255/22-6-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

I. Εγκρίνει την υποβολή  πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση 

Ακαθάρτων της Βορειοδυτικής Πλευράς Τ.Δ. Δοξάτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 και στον  Άξονα 

Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» προϋπολογισμού 241.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εκ των 

οποίων : 

Οι επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 186.176,56€ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που θα καλυφθούν από πόρους του Δήμου Δοξάτου ανέρχονται στο 

ποσό των 55.758,92€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Η επέκταση του Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων (ΕΔΑΛ) θα είναι συνολικού μήκους 1.800 m. 

και θα κατασκευαστούν 80 ιδιωτικές συνδέσεις.  Οι νέοι αγωγοί θα συνδεθούν με το 

υφιστάμενο δίκτυο λυμάτων του οικισμού, το οποίο οδηγείται στην ΕΕΛ. 

II. Εγκρίνει την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών που ανέρχονται στο ποσό των 

55.758,92€ (χωρίς ΦΠΑ) από πόρους του Δήμου Δοξάτου εφόσον η πράξη ενταχθεί 

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων με 

το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής αποχέτευσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική 

γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αρθ. 15 και 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 άρθρ. 6, παρ. 5).  

Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έργου και 

η δαπάνη τους να καλυφθεί με μέριμνα του κυρίου του έργου. 

IΙI. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη 

χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου 

4ο 105 Έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης 

(παράτασης συμβατικής προθεσμίας)  του υποέργου 

«Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών 

δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με α/α 

1 της Πράξης «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή 

εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου 

Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041». Εισήγηση: 

6256/22-06-2022 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης συμβατικής προθεσμίας) του 

υποέργου «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών 

Δήμου Δοξάτου» με α/α 1 της Πράξης «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών 

δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΟΠΣ «5011041», μέσω της 

παράτασης κατά 245 ημέρες  της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της νομικής δέσμευσης , 

δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά 

στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .  

Αναλυτικά οι τμηματικές προθεσμίες θα διαμοφωθούν ως εξής:  
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 την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής έως 28-02-2023 (αφορά το 

συγχρηματοδοτούμενο τμήμα της πραξης) 

 την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας έως 28-08-2023 (αφορά το 

συγχρηματοδοτούμενο τμήμα της πραξης 

την ολοκλήρωση της 12μηνης  κανονικής λειτουργίας έως 28-08-2024 (αφορά το τμήμα που 

χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Δοξάτου ) 

5ο 106 Λήψη απόφασης για: Α. Έγκριση των όρων και 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Δοξάτου και του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη για την σύνταξη της μελέτης «Επισκευή –

συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 

στέγασης Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου»  Β. 

Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή 

παρακολούθησης της σύμβασης Γ. Εξουσιοδότηση 

του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. 

Εισήγηση: 6257/22-06-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τους όρους σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου  Δοξάτου και 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την σύνταξη της μελέτης «Επισκευή –συντήρηση 

και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου στέγασης Αστυνομικού Τμήματος    Δοξάτου», ως 

ακολούθως: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

(ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 

 

Μεταξύ 

του Δήμου Δοξάτου 

και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

για την εκπόνηση της μελέτης: «Επισκευή –συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση 

κτηρίου στέγασης Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου» 
Στo Καλαμπάκι , σήμερα ημέρα ……………. 2022 οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο 

εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

Α)Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που εδρεύει στη Λεωφόρο Π. Κανελλοπούλου 4 

στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 

Θεοδωρικάκο Παναγιώτη, ως κύριος της πράξης 

 

Β) Ο Δήμος Δοξάτου που εδρεύει στο Καλαμπάκι, που εκπροσωπείται νόμιμα από το 

Δήμαρχο κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλής, ως φορέας υλοποίησης της πράξης 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

3. Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

6. Tην με αριθμ. ..…/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δοξάτου για την 

υλοποίηση του θέματος και ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

7.Τις διατάξεις του  ν. 1481/84 (Α΄ - 152)  «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως 

ισχύουν. 

8.Τις διατάξεις του ν. 2800/2000  (Α΄ - 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.  

9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2014 (Α΄- 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», 

όπως ισχύουν. 

10.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν. 

11.Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α΄ - 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγείας». 

12.Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ - 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

13.Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ - 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

14.Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 (Α΄ - 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας 

Υπουργού και Υφυπουργών».   

συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και 

αποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με 
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την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 

διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση 

της σύνταξης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου: 

«Επισκευή –συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου στέγασης Αστυνομικού 

Τμήματος Δοξάτου» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 

για την εκτέλεση της πράξης και συγκεκριμένα: 

 

1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης, 

2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης, 

3. Τη διάρκεια της σύμβασης, 

4. Τους πόρους χρηματοδότησης, 

5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, 

6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, 

7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης, 

8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες, 

9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης, 

10. Την εκπροσώπηση, 

11. Την επίλυση των διαφορών, 

12. Ρήτρες, 

13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού, 

14. Τελικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση της  ενεργειακής 

μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή –

συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου στέγασης Αστυνομικού Τμήματος 

Δοξάτου » 
Σκοπός της εκπόνησης της μελέτης είναι η ωρίμανση του αντίστοιχου έργου το οποίο κρίνεται 

απαραίτητο τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που εμφανίζει λόγω 

παλαιότητας μεγάλες ενεργειακές απώλειες όσο και για την κάλυψη των αναγκών στέγασης 

του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου. 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνομίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 

Θεοδωρικάκο Παναγιώτη. 

Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Δοξάτου που εδρεύει στο Καλαμπάκι Δράμας 

που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

ολοκληρώνεται το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών.  

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης περιλαμβάνει το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο ή 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ε.Ε. ή από το Π.Δ.Ε. ή από χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς ή από Εθνικούς πόρους ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή οποιαδήποτε εθνικά ή 

περιφερειακά προγράμματα, καθώς η μελέτη θα εκπονηθεί οίκοθεν από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Δοξάτου στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η μελέτη 

εκπονείται με δαπάνη του Δήμου Δοξάτου και παραδίδεται δωρεάν στον κύριο της πράξης.  

Για την υλοποίηση του έργου ο κύριος της πράξης θα πρέπει να μεριμνήσει για την 

εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

Ο Δήμος Δοξάτου αναλαμβάνει : 

1. Να εκπονήσει για λογαριασμό του κυρίου της πράξης και παραδώσει αζημίως και στο 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες και τα τεύχη 

δημοπράτησης 

2. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

3. Να συνεργάζεται με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής 
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Αστυνομίας σε όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

4. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της παρούσας. 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνει: 

1. Να λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια και με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

2. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα 

σύμβαση. 

3. Να συνεργάζεται με τον Δήμο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και της υλοποίησης της πράξης. 

4. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων 

της, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το 

Δημαρχείο του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι . Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) 

μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής : 

 

Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Δοξάτου, μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ των 

οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος), και 

 

ένα (1) μέλος ορίζεται από τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

Κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να 

κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, επομένως πρέπει να οριστούν έως την υπογραφή, με απόφαση των 

αποφαινόμενων οργάνων τους. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

1) …………………………………(Δήμος Δοξάτου) 

2) …………………………………(Δήμος Δοξάτου) 

3) Αστυνόμος Α΄ Καλιαμπός Διονύσιος (Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.). 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
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προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει είτε στο Δήμο Δοξάτου ή μέσω διαδικτύου και 

συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια 

διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που θα ζητήσει 

εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο 

και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 

υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται 

σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα 

απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Δεν προβλέπεται προϋπολογισμός. Η προγραμματική σύμβαση αφορά εκπόνηση μελέτης η 

οποία θα συνταχθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου, αζημίως για τον 

κύριο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 

οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει 

τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων 

του και ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
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τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή εξωδικαστική 

προσπάθεια να επιλύεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με την καλή πίστη και 

τα συναλλακτικά ήθη καθόσον αφορά φορείς του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι 

σημαντικοί – ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από 

ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των 

αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας 

προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της πράξης της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η 

συνδρομή προσωπικού του Κύριου της πράξης στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης πράξης, και αντίστροφα. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου του Κύριου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε 

κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα παραμείνει στον φάκελο της μελέτης. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

 

Β. Ορίζει ως εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, του άρθρου 6, 
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τους κάτωθι: 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης 

6o 107 Έγκριση 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου 

με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – 

ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστήματος 189349) 

προϋπολογισμού 579.999,00€ (με ΦΠΑ). Εισήγηση: 

6360/24-06-2022.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το από 24/06/2022 1ο Πρακτικό του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – 

ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστήματος 189349) 

προϋπολογισμού 579.999,00€ (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με το οποίο κηρύσσσεται προσωρινό 

ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 6,20 %.  

 

7o 108 Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη 

επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 4.950.000,00€  

για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση παλαιού 

και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 

Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου 

Δοξάτου»  ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτση» και εξουσιοδότηση 

του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του 

δανειστικού συμβολαίου. Εισήγηση: 6375/24-06-

2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 17958/23-02-

2022 έγγραφο και στην αριθμ.3763-7-17.02.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 4.950.000,00 για την εκτέλεση του έργου ΄΄ 

Κατεδάφιση παλαιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου 

Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου ΄΄ ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνη 

Τρίτση».  

 

  Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  

       ποσό     
 € 2.475.000,00 

  Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό                                  € 2.475.000,00 

 

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή 

του δανειστικού συμβολαίου.  

8o 109 Λήψη απόφασης α. για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 

98/2022 απόφασης της Ο.Ε. και β. για αποδοχή της 

Α.Π. 11841/12-01-2022 απόφασης ένταξης του 

έργου με τίτλο «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση 

νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου – 

Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» στο 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και εισήγηση 

προς το δημοτικό συμβούλιο έγκρισης 12ης 

αναμόρφωσης και 8ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος) 2022. 

Εισήγηση 6378/24-06-2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 98/2022 απόφασης της Ο.Ε. .  

2.Την αποδοχή της Α.Π.11841/12-01-2022 απόφασης ένταξης του έργου «Κατεδάφιση 

παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου 

Δήμου Δοξάτου» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης σύμφωνα με τους όρους που 

επισυνάπτονται στην απόφαση. 

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.950.000,00 € (με Φ.Π.Α) και αποτελείται από 

τα κατωτέρω δύο (2) υποέργα : 

 1ο υποέργο: «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 

Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου»  προϋπολογισμού: 

4.869.908,40 € (με Φ.Π.Α) 
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 2ο υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –

Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού:  80.091,60 € (με 24% 

ΦΠΑ)   

3. Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο 12ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, και 8ης τροποποίησης  τεχνικού προγράμματος του 

τρέχοντος έτους 

9o 110 Προέλεγχος Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου 

Δοξάτου, οικονομικού έτους 2021. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Συντάσσει την Έκθεση του Απολογισμού Διαχείρισης Εσόδων – Εξόδων του Δήμου 

Δοξάτου για το οικονομικό έτος 2021, όπως παρακάτω: 

Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Επί του Προελέγχου του Απολογισμού  

Του Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2021 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας υπόψη όλα τα δικαιολογητικά που αποτελούν τον απολογισμό 

της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων  του Δήμου οικονομικού έτους 2021, παρακαλεί τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προβούν στον προέλεγχο του απολογισμού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αριθμ. 163 άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

 Για τον προέλεγχο του απολογισμού της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του 

Δήμου, λάβαμε υπόψη μας τα βιβλία του Ταμείου, τα στελέχη των αποδεικτικών παραλαβής 

εισπρακτέων και γραμματίων είσπραξης ως και τα χρηματικά εντάλματα που έχουν εκδοθεί 

και έχουν εξοφληθεί μαζί με τα νόμιμα προσαρτημένα δικαιολογητικά. Ο προέλεγχος του 

Απολογισμού, αναλυτικά έχει τα παρακάτω :  

1. Ε Σ Ο Δ Α  

Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου, που βεβαιώθηκαν σύμφωνα με τους αριθ. 1-424 

βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας Δήμου, ανήλθαν σε     12.801.713,99 € (12.838.997,36 

€ βεβαιωθέντα - 37.283,37 € ακυρωθέντα). 

Εκδόθηκαν 287 γραμμάτια είσπραξης και τα έσοδα τα οποία εισπράχθηκαν διαμορφώθηκαν 

ως εξής : 

 

0  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ     4.142.412,68 € 

1  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ     2.591.853,37 € 

2. ΠΟΕ          534.546,26 € 

3.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ        730.026,03 € 

4.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   1.366.035,55 € 

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    3.481.030,36 € 
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Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που εισπράχθηκαν σύμφωνα με τα αριθ. 1-287 

γραμμάτια είσπραξης του ταμείου του Δήμου ( πλην του γραμματίου που αφορά στο 

χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους), ανήλθαν σε εννέα εκατομμύρια 

τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά  

9.364.873,89 € 
Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2020 που μεταφέρθηκε στο οικ. έτος 2021 με το αριθ. 

1/04-01-2022 γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Δήμου ήταν τρία εκατομμύρια 

τετρακόσιες ογδόντα ένα χιλιάδες τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 3.481.030,36 €  

 

2. Ε Ξ Ο Δ Α 

Τα έξοδα του Δήμου Δοξάτου πληρώθηκαν με τα αριθ. Β/1-1055 χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής (συνολικός αριθμός ενταλμάτων 1055) και ανήλθαν σε εννέα εκατομμύρια 

τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και σαράντα εννέα  λεπτά  9.447.500,49 

€  

Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και τα έξοδα του προελέγχου του Απολογισμού του Δήμου οικ. 

έτους 2021 βρίσκουμε ότι έχουν ως εξής :  

 

 Πραγματοποιηθέντα έσοδα   12.845.904,25 € 

 Πραγματοποιηθείσες δαπάνες                 9.447.500,49 € 

Χρηματικό υπόλοιπο      3.398.403,78 € 

 

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ  χιλιάδες 

τετρακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 3.398.403,8€ μεταφέρθηκε στον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022, με το αριθ. 1-05/01/2022  γραμμάτιο είσπραξης 

του ταμείου του Δήμου. 

Διαπιστώθηκε ότι όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και γραμμένες στα οικεία χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής αποδόθηκαν στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στην ΔΟΥ Δράμας. 

Τα δικαιολογητικά βρίσκονται προσαρτημένα στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και στο 

φάκελο των κρατήσεων, ο οποίος θα υποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Β) Συντάσσει την Έκθεση του Ισολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων – Εξόδων του Δήμου 

Δοξάτου για το οικονομικό έτος 2021 , όπως παρακάτω: 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Προς το Δημ. Συμβούλιο του Καλλικρατικού Δήμου Δοξάτου 

για τη χρήση 2021 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Δοξάτου εφάρμοσε κατά το 2021 το διπλογραφικό σύστημα και με βάση τα στοιχεία 

που αντλήθηκαν από αυτό, παρουσιάζουμε την Οικονομική του κατάσταση για τη χρήση 2020 

βάση του Π.Δ. 315/99. Από 1/1/2011 ο Δήμος Δοξάτου συνενώθηκε με το Δήμο Καλαμπακίου 

και δημιουργήθηκε ο νέος συνενωμένος Δήμος Δοξάτου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έσοδα του Δήμου Δοξάτου, οι λειτουργικές του δαπάνες, οι 

υποχρεώσεις του και οι απαιτήσεις του κατά την 31/12/2021. 

 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 5.855.066,07€. 

 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα της χρήσης, τα λοιπά 

έκτακτα έσοδα προηγουμένων χρήσεων και τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

προηγουμένων χρήσεων ποσού 1.323.258,38 €, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και 

ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των  7.178.324,45 €. Τα έσοδα της χρήσεως 2021 (λογ. 43) για 

επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν πέρα από τις επιχορηγήσεις για την 

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ανήλθαν στο ποσό των 1.949.371,18 € και οι ληφθήσες 

δωρεές για πάγια (λογ. 41) ανήλθαν στο ποσό των  314.700,00 €. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € 
ΧΡΗΣΗ 

2021 

ΧΡΗΣΗ 

2020 

70 Πωλήσεις προϊόντων € 
0,00 6.229,05 

71 Πωλήσεις προϊόντων € 
635,48 0,00 

72 
Έσοδα από φόρους – εισφορές -πρόστιμα-

προσαυξήσεις 
€ 

156.391,83 120.500,27 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 
2.332.779,09 2.021.388,83 
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74 
Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα 

Πωλήσεων  
€ 

2.934.431,24 3.091.688,23 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες & από 

δωρεές 
€ 

400.636,03 118.750,45 

76 Έσοδα κεφαλαίων  € 30.192,40 42.505,02 

Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) € 5.855.066,07 5.401.061,85 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 1.060.691,12 1.076.059,83 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 125.100,37 680.890,79 

82.07 
Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) 

καταβληθέντων 
€ 

2.165,91 1.422,37 

82.90 Λοιπά έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών € 
114.923,31 379.385,07 

84.00 
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων 

χρήσεων 
€ 

20.377,67 0,00 

Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) € 1.323.258,38 2.137.758,06 

Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 7.178.324,45 7.538.819,91 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως έχει ως εξής:  

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € 
ΧΡΗΣΗ 

2021 
ΧΡΗΣΗ 2020 

60 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
€ 2.352.303,86 2.161.535,22 
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61 

Αμοιβές και έξοδα 

αιρετών αρχόντων και 

τρίτων 

€ 348.311,80 283.485,81 

62 Παροχές τρίτων € 1.486.253,45 1.961.066,08 

63 Φόροι-τέλη € 31.017,62 33.690,42 

64 Διάφορα έξοδα € 140.927,46 162.334,24 

65 
Τόκοι και συναφή 

έξοδα 
€ 7.015,13 7.869,75 

66 

Αποσβέσεις παγίων 

ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 

€ 1.404.272,03 1.415.578,76 

67 

Παροχές –χορηγίες –

Επιχορηγήσεις -

Επιδοτήσεις-Δωρεές 

€ 885.219,45 995.917,03 

68 
Προβλέψεις 

εκμεταλλεύσεως 
€ 56.748,15 11.199,13 

25-26 

Αναλώσεις 

αναλωσίμων υλικών -

ανταλλακτικών 

€ 372.282,51 312.743,73 

  
Σύνολο Οργανικών 

εξόδων (Α) 
€ 7.084.351,46   7.345.420,17   

81.00 
Έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα 
€ 1.194,62 2.208,40 

81.02 Έκτακτες ζημίες € 0 0,00 

82.00 
Έξοδα προηγουμένων 

χρήσεων 
€ 44.731,93 10.703,02 

83.11 
Προβλέψεις για 

εκτάκτους κινδύνους 
€ 0,00 165.795,85 
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Σύνολο Ανόργανων 

εξόδων (Β) 
€ 45.926,55 178.707,27 

  Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 7.130.278,01   7.524.127,44 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 5.705.786,09€.  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.313.802,09€. 

Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των 1.000,00 €. 

Οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων στο ποσό 56.748,15€. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 7.015,13€. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού 7.178.324,45€ μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως ποσού 7.130.278,01€ αποτελεί τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 

2021, το οποίο ανέρχεται σε 48.046,44€. 

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Το σύνολο των ταμειακών εισπράξεων του Δήμου στην χρήση ανήλθε σε 9.364.873,89 € 

πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 3.481.030,36 € ήτοι συνολικό ποσό 

12.845.904,25 €, μείον τις πληρωμές του Δήμου στην χρήση ποσού 9.447.500,49 € πλέον το 

ανεξόφλητο ποσό προς τους υπαλλήλους του Δήμου 63.075,52 € μείον την προκαταβολή 

μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2022 των μόνιμων υπαλλήλων  29.205,80  € , μας δίνει τα 

διαθέσιμα τέλους της χρήσεως, που ανέρχονται στο ποσό των 3.432.273,48 €. 

Τα Διαθέσιμα που βρίσκονταν στο ταμείο του Δήμου κατά την 31.12.2021 ανέρχονταν σε  

11.866,90 €, ενώ οι καταθέσεις όψεως που διατηρούσε σε διάφορες συνεργαζόμενες τράπεζες, 

ανέρχονταν στο ποσό των 3.420.406,58€. 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2021 η αξία κτήσεως των 

παγίων στοιχείων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 59.297.799,67 €, οι σωρευμένες 

αποσβέσεις στο ποσό 36.063.151,45 € και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 

23.234.648,22 €.  

8. ΔΑΝΕΙΑ  

Το σύνολο των δάνειων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 364.786,00 € και αφορά δάνειο 

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την πραγματοποίηση του έργου «Βελτίωση του 

Οδικού Δικτύου Δήμου Δοξάτου». 

 9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
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. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 

1.192.082,88 € και το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο ποσό των 6.061.549,49 €. 

 

 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του 

Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και του προσωπικού του Δήμου Δοξάτου, καθώς 

επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της 

Διοίκησης του Δήμου.  

 

 

 

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.  

  

Παρακαλώ για την σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων του 1ου εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής, ως ανωτέρω,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να υποβληθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε Ειδική Συνεδρίαση προς 

συζήτηση.  
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