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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 48/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή πρότασης  για 

χρηματοδότηση έργου από πρόγραμμα του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση»». 

 

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 7ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών  την υπ’ αριθμ.πρωτ. 11784/10-11-2022 

εισήγηση της Δ/νσης 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 251/2022 
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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.48/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά 

στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου από το 

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

(Α.Π.1): Αστική Αναζωογόνηση  

ΣΧΕΤ:  Η υπ’αριθμ 5784/ 01.09.2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου 

κ. Πρόεδρε 

 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Οικονομικής Επιτροπής το θέμα:  

 

Τροποποίηση της αριθμ.48/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην υποβολή 

πρότασης για χρηματοδότηση έργου από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1): Αστική Αναζωογόνηση  

 

Με την αριθμ.48/2021 απόφαση της Ο.Ε.(ΑΔΑ:99ΒΑΩ95-Ρ5Φ) προτάθηκε στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, στο Μέτρο 2, η χρηματοδότηση 

του έργου  «Ανάπλαση σχολικής αυλής και χώρου πρασίνου Αγ.Αθανασίου Δήμου 

Δοξάτου» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ (με Φ.Π.Α). Η πρόταση 

αφορούσε την ανάπλαση της σχολικής αυλής του 1ου Δ.Σ. Αγ.Αθανασίου και του 

πάρκου πλησίον της κοινότητας Αγ.Αθανασίου. 

Κατόπιν υποβολής της ανωτέρω προτάσεως και στην διαδικασία αξιολόγησης της 

από το Πράσινο Ταμείο, για τον χώρο του πάρκου ζητήθηκε συμπληρωματικά 

βεβαίωση χρήσης γης. Διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την ΥΔΟΜ ότι τμήμα του 

χώρου έχει κοινωφελή και όχι κοινόχρηστη χρήση με αποτέλεσμα να μην είναι 

επιλέξιμη η χρηματοδότηση του στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί αναπλάσεις 

σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους πρασίνου. 

Για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 και καθώς αναμένεται άμεσα νέα πρόσκληση χρηματοδότησης από 

το Πράσινο Ταμείο, προτείνουμε την έγκριση υποβολής νέας πρότασης για τη 

χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου 

Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» συνολικού 

προϋπολογισμού  140.000,00. Το έργο θα υποβληθεί στο Μέτρο 2 επιλέξιμη δράση 

2.6 ΄΄Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των 

υπαίθριων χώρων αυτών’’ και περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες εργασίες: 

 Την ανάπλαση των σχολικών αυλών με νέα υλικά σύμφωνα με τα σχέδια 

αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης 

 Την ακρυλική επίστρωση των υφιστάμενων γηπέδων καλαθοσφαίρισης  

 Την δημιουργία χώρων πρασίνου 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων 

κλπ) 

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα είναι 171.636,00 € 

και ο Δήμος μας έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 85.818,00 € για το έργο 

«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Φτελιάς Δήμου Δοξάτου με αποτέλεσμα 

το υπολειπόμενο ποσό της χρηματοδότησης να είναι 85.818,00€. 

Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 80% του προϋπολογισμού του έργου 

(80%*140.000,00€=112.000,00€) που πρέπει να ισχύει σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης. 

Με βάση τα ανωτέρω η χρηματοδότηση του έργου  «Ανάπλαση σχολικής αυλής 

Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου 

Δοξάτου» από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου θα είναι 85.818,00 € και το 

υπολειπόμενο ποσό της χρηματοδότησης του έργου ποσού 54.182,00€ (140.000,00-

85.818,00€) θα πρέπει να καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου. 
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Με βάση τα ανωτέρω η Ο.Ε καλείται να αποφασίσει σχετικά με την:  

1. Τροποποίηση της αριθμ.49/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί της υποβολής 

προτάσεως χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και 

έγκριση υποβολής νέας πρότασης στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον αστικό 

χώρο», επιλέξιμη δράση 2.6 «Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και 

λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών’’ για το έργο: 

«Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου 

Δημοτικού σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου»  

2. Έγκριση της αριθμ.115/2022 μελέτης του έργου: «Ανάπλαση σχολικής 

αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου 

Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ 

(με τον ΦΠΑ 24%).  

3. Την δέσμευση ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης του έργου στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου το υπερβάλλον ποσό, 

πέραν της χρηματοδότησης των 85.818,00 €, ήτοι ποσού 54.182,00€ θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 

4. Την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη 

σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.…» 

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 αριθμ. 48/2021 απόφαση που αφορά στην υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση έργου από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1): Αστική Αναζωογόνηση. 

6. Την υπ’ αριθμ.  5784/ 01.09.2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου. 

7. Την αριθμ.115/2022 μελέτη της ΤΥ.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την  τροποποίηση της αριθμ.49/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί της 

υποβολής προτάσεως χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και 

έγκριση υποβολής νέας πρότασης στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον αστικό 

χώρο», επιλέξιμη δράση 2.6 «Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και 

λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών’’ για το έργο: 
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«Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου 

Δημοτικού σχολείου Αγ.Αθανασίου Δήμου Δοξάτου»  

2. Εγκρίνει την  αριθμ.115/2022 μελέτη του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής 

Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ.Αθανασίου 

Δήμου Δοξάτου», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ (με τον ΦΠΑ 

24%).  

8. Εγκρίνει την  δέσμευση ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης του έργου στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου το υπερβάλλον ποσό, 

πέραν της χρηματοδότησης των 85.818,00 €, ήτοι ποσού 54.182,00€ θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

9. Εγκρίνει την  εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την 

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251/17-11-2022. 

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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