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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον « Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των 

αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου», έγκριση του σχεδίου του 

ιδιωτικού συμφωνητικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  

για την υπογραφή του». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11842/11-11-2022 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, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-

2022).  

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

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

 

Παρουσία της Καραγιαννίδου Παρασκευής, 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.  

 Τα θέματα 2ο και 3ο  της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν διότι 

συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση εκ παραδρομής.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

σχετικό με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12116/17-11-

2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής : 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38/17-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 245/2022 
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«…ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον « Εξοπλισμό με όργανα 

ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του 

Δήμου», έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού και 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του  

ΣΧΕΤ:  Το αριθμ.πρωτ:9037/09-11-2022 έγγραφο του προέδρου της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Βασιλείου Γ.Μελά 

 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην εκτός ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Οικονομικής Επιτροπής το θέμα:  

Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον « Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των 

αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου»,  έγκριση του σχεδίου του 

ιδιωτικού συμφωνητικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή 

του  

Με το υπ’αριθμ.πρωτ: 9800/27-09-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου Δοξάτου 

κ.Παπαζώτου υποβλήθηκε αίτημα του Δήμου μας προς το κοινωφελές «Ίδρυμα 

Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή» για την χρηματοδότηση εξοπλισμού 

με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου 

Δοξάτου. 

 

Με το αριθμ.πρωτ: 9037/09-11-2022 έγγραφο του προέδρου της Διαχειριστικής 

Επιτροπής του Ιδρύματος Βασιλείου Γ.Μελά μας ανακοινώθηκε ότι κατόπιν της 

από 27.10.2022 συνεδριάσεως της Διαχειριστικής επιτροπής του ιδρύματος 

αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του εξοπλισμού με όργανα ψυχαγωγίας των 

αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου  Δοξάτου συνολικού ποσού 

41.009,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

Ειδικότερα η δωρεά αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρετε αναλυτικά στο σχετικό 

έγγραφο για τον εξοπλισμό των αύλειων χώρων των κάτωθι επτά (7) 

νηπιαγωγείων του Δήμου Δοξάτου: 

 1ο νηπιαγωγείο Αγ.Αθανασίου  

 2ο νηπιαγωγείο Αγ.Αθανασίου  

 1ο νηπιαγωγείο Δοξάτου  

 1ο νηπιαγωγείο Δοξάτου  

 Νηπιαγωγείο Καλαμώνα 

 Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου 

 Νηπιαγωγείο Κυργίων 

 

Με την περίπτωση ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, ορίζεται ότι μία από τις 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

Επιπλέον, με την περίπτ.ιη' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, ορίζεται ότι μία από τις 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και το να 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 
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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). 

Σύμφωνα με την 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): 

"1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, 

δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, 

καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) 

ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, 

επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες 

ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής 

Επιτροπής." 

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

1. Αποδοχή της δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον «Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των 

αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου»  

2. Την έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση 

του Δημάρχου  για την υπογραφή του…..».  

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. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 9037/9-11-2022 έγγραφο του Προέδρου της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά. 

6. Το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση: 

Α. Την αποδοχή της δωρεάς συνολικού ποσού 41.009,00 (πλέον ΦΠΑ 24%) από το 

«ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον 

«Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του 

Δήμου»  

Β. Την έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο έχει ως εξής:  
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……….……………………………  oι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

α) Το κοινωφελές Ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αριστείδου 9) με 

ΑΦΜ 090002040 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής 

του Επιτροπής (Δ.Ε.) κ. Γεώργιο Μελά (εφεξής: το Ίδρυμα),  

β) Ο Δήμος Δοξάτου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Δοξάτου, κ. 

Θεμιστοκλή Ζεκερίδη, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό ………/2022 της 

Οικονομικής Επιτροπής (εφεξής: ο Δήμος),  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

1.- Με την από 27.10.2022 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του, το Ίδρυμα 

αποφάσισε, να χρηματοδοτήσει το έργο «Εξοπλισμός με όργανα ψυχαγωγίας των 

αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου» (εφεξής: το Έργο) και για το 

σκοπό αυτό να χορηγήσει στο Δήμο το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων εννέα (€ 

41.009,00) πλέον Φ.Π.Α. 24% κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα αποφασίσθηκε η 

συμβολή του Ιδρύματος μόνον για τον εξοπλισμό που ενεκρίθη, ήτοι για τα ακόλουθα 

είδη ανά Νηπιαγωγείο: 

Α) Όσον αφορά το 1ο Νηπιαγωγείο Αγ. Αθανασίου εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 

690,00 €, β) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 660,00 €, γ) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ με τιμή μονάδας 3.200,00 €, δ) 1 

ΑΜΜΟΔΟΧΟ με τιμή μονάδας 1.400,00 €, ε) 18 τεμάχια ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

με τιμή μονάδας 60,50 € και συνολικά 1.089,00 €, στ) 1 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ με τιμή μονάδας 245,00 €. 

Β) Όσον αφορά το 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Αθανασίου εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 

660,00 €, β) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ με τιμή 

μονάδας 3.200,00 €, γ) 1 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΠΛΟ με τιμή μονάδας 1.100,00 €, δ) 1 

ΑΜΜΟΔΟΧΟ  με τιμή μονάδας 1.400,00 €. 

Γ) Όσον αφορά το 1ο Νηπιαγωγείο Δοξάτου εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 

690,00 €, β) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  με τιμή μονάδας 660,00 €, γ) 1 ΣΠΙΤΑΚΙ 

ΔΙΠΛΟ με τιμή μονάδας 1.100,00 €, δ) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ με τιμή μονάδας 4.950,00 €, ε) 1 ΑΜΜΟΔΟΧΟ με τιμή μονάδας 

1.400,00 €. 

Δ) Όσον αφορά το 2ο Νηπιαγωγείο Δοξάτου εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 

690,00 €, β) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 660,00 €, γ) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ με τιμή μονάδας 3.200,00 €. 

Ε) Όσον αφορά το Νηπιαγωγείο Καλαμώνα εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 

1.320,00 €, β) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ με 

τιμή μονάδας 3.200,00 €, γ) 1  ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΠΛΟ με τιμή μονάδας 1.100,00 €. 

ΣΤ) Όσον αφορά το Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή 

μονάδας 660,00 € και συνολικά 1.320,00 €, β) 1 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΠΛΟ με τιμή μονάδας 

1.100,00 €, γ) 1 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ με τιμή μονάδας 1.375,00 €. 
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Ζ) Όσον αφορά το Νηπιαγωγείο Κυργίων εγκρίνει τον εξοπλισμό του 

Νηπιαγωγείου για τα ακόλουθα είδη: α) 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙ με τιμή μονάδας 3.200,00 € και β) 1 ΑΜΜΟΔΟΧΟ  με τιμή 

μονάδας 1.400,00 €. 

2.- Με την υπ’ αριθ. ………../………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ……………/……….. απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ), ο Δήμος αποδέχθηκε την προσφορά του Ιδρύματος. 

3.- Ήδη, με το παρόν, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται σ’ 

αυτό, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο Δήμο, λόγω δωρεάς 

και στο πλαίσιο του σκοπού του το χρηματικό ποσόν κατ’ ανώτατο όριο των 

€41.009,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% προκειμένου να εκτελεστεί το Έργο. 

4.- Ο Δήμος αναλαμβάνει να προβεί στην εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

5.- Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και σύμφωνα 

με α) τις τεχνικές προδιαγραφές – περιγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται και β) το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, και θα έχει ολοκληρωθεί το βραδύτερο μέχρι 

την 31/12/2023. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και, γενικότερα, η παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης που αναλαμβάνει ο Δήμος με το παρόν, θα επιφέρει 

αυτομάτως τη λύση της σύμβασης μεταξύ αυτού και του Ιδρύματος και την απαλλαγή 

του τελευταίου από κάθε οικονομική ή άλλη υποχρέωση.  

6.- Συμφωνείται ρητώς ότι το ανωτέρω ποσόν των €41.009,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%,  

επαρκεί για την ολοκλήρωση του Έργου με βάση τα όσα προαναφέρονται. 

7.- Το Ίδρυμα σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσόν πέραν του ως άνω δωρουμένου ποσού. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες 

υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει ο Δήμος. 

8.- Το Ίδρυμα θα καταβάλει στο Δήμο το παραπάνω ποσό, με την παράδοση, από 

μέρους του Δήμου, των νόμιμα εγκεκριμένων από τον Δήμο πιστοποιητικών 

ολοκλήρωσης του Έργου, συνοδευόμενων από πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα 

αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων κλπ). 

9.- Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σε οποιαδήποτε φάση ανεμπόδιστα, 

κατά την κρίση του, με τεχνικούς ή και υπαλλήλους τους, την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του Έργου χωρίς να αναλαμβάνει εκ του ελέγχου αυτού οποιαδήποτε 

ευθύνη. 

10.- Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το Ίδρυμα σε κάθε περίπτωση που 

εμφανίζονται οποιασδήποτε φύσης προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

απρόσκοπτη και έγκαιρη περαίωση του Έργου. 

11.- Το Ίδρυμα, ως απλός Χορηγός, δεν φέρει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη 

έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου στο έργο ή τρίτου, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη 

με το Έργο. 

12.- Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει με δαπάνες του, μετά την 

αποπεράτωση του κάθε επιμέρους Έργου, πινακίδα σε έκαστο νηπιαγωγείο όπου θα 

αναγράφονται αποκλειστικά οι λέξεις «Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την 

Προσχολική Αγωγή» και το έτος κατασκευής. 

13.- Για κάθε τυχόν διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι θα είναι 

αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν εις διπλούν και υπογράφεται ως έπεται. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ       ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
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Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δήμου Δοξάτου, ως νομίμου εκπροσώπου του 

Δήμου,  για την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 245/17-11-2022. 

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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