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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»». 

 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την 

αριθμ. 10914/2-10-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

Δαλακάκης Δημήτριος κατά την διάρκεια εκφώνησης του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης , υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

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

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 
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αριθμ.πρωτ. 10771/19-10-2022, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών,  η οποία  

αφορά την τροποποίηση της σύμβασης με τον ανάδοχο   «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 

«….ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

Κύριε Πρόεδρε 
Λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Την 5η Εντολή Πληρωμής   του αναδόχου  
2. Την  υπ’αριθμ. 926/01-02-2021 Σύμβαση με τον ανάδοχο   «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
3. Την με αρ.πρωτ. 41366/2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία 
εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  
4. Την από 09-01-2022 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Το γεγονός ότι η αιτούμενη  τροποποίηση αφορά αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου λόγω αναθεώρησης τιμών , όπως αναλύεται στην 5η Εντολή 
Πληρωμής (Λογαριασμό) η οποία συνοδεύει την παρούσα εισήγηση (Το συμβατικό 
ποσό ανέρχεται στα 370.767,17€ - Τελικό ποσό που προτείνεται  με την παρούσα 
τροποποίηση : 396.727,91) 
Παρακαλώ για την έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του 
έργου του θέματος και συγκεκριμένα αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω 
αναθεώρησης τιμών προκειμένου να κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
και Εφαρμογής  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) αίτημα και τροποποίησης 
της απόφασης ένταξης για τη χρηματοδότηση και πληρωμή της 5ης Εντολής 
Πληρωμής  
Συνημμένα: Η 5η Εντολή Πληρωμής 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

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

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

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

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

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

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

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

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

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση . 

5. Την 5η Εντολή Πληρωμής   του αναδόχου  

6. Την υπ’αριθμ. 926/01-02-2021 Σύμβαση με τον ανάδοχο   

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

7.  Την με αρ.πρωτ. 41366/2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την 

οποία εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  

ΑΔΑ: Ψ69ΥΩ95-Φ9Δ



 

3 

 

8.  Την από 09-01-2022 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

9.  Το γεγονός ότι η αιτούμενη  τροποποίηση αφορά αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου λόγω αναθεώρησης τιμών , όπως αναλύεται στην 5η Εντολή 

Πληρωμής (Λογαριασμό) η οποία συνοδεύει την παρούσα εισήγηση (Το 

συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 370.767,17€ - Τελικό ποσό που προτείνεται  

με την παρούσα τροποποίηση : 396.727,91) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του έργου με τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και 

συγκεκριμένα την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης 

τιμών προκειμένου να κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής  

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) αίτημα και τροποποίησης της απόφασης 

ένταξης για τη χρηματοδότηση και πληρωμή της 5ης Εντολής Πληρωμής  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/25-10-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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