
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

13/31-05-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 96. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» 
 

Κατά Πλειοψηφία 
              Μειοψηφούντος του μέλους της 
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώ-
τα πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την 
υπηρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση 
δημοπράτησης για το έργο μετά την έγκριση 
του κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νό-
μου με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  

2 97. 2ο Έκτακτο 
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υλικών φωτισμού .  

Ομόφωνα 

3 98. 3ο Έκτακτο 
«Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασί-
ας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθ-
μό 61 & 218 σχολικού κλήρου Αρκαδι-
κού.  

Ομόφωνα. 

4 99. 4ο Έκτακτο 
 «Τροποποίηση της αριθ. 27/2017 α-
πόφασης της Ο.Ε. με θέμα «Αλλαγή 
τακτικού μέλους  επιτροπής αξιολόγη-
σης ενστά-σεων προμηθειών έτους 
2017» 

Ομόφωνα 

5 100. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ-
ΣΤΡΩΣΕΙΣ»  

Ομόφωνα 

  

6 101. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρί-
ων και του περιβάλλοντος χώρου 
γηπέδου Χωριστής».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
        Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώτα 
πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την υπη-
ρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση δημο-
πράτησης για το έργο μετά την έγκριση του 
κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νόμου 
με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  

7 102. 

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
8ου ΚΑΙ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
        Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώτα 
πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την υπη-
ρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση δημο-
πράτησης για το έργο μετά την έγκριση του 
κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νόμου 
με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  



8 103. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώτα 
πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την υπη-
ρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση δημο-
πράτησης για το έργο μετά την έγκριση του 
κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νόμου 
με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  

9 104. Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΧΩΡΙ-
ΣΤΗΣ».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώτα 
πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την υπη-
ρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση δημο-
πράτησης για το έργο μετά την έγκριση του 
κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νόμου 
με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  

 105 Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και συγκρότηση επι-
τροπής διαγωνισμού του έργου «Α-
ΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

 

 106 Έγκριση όρων δημοπράτησης ψή-
φιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ».  
 

Κατά Πλειοψηφία 
         Μειοψηφούντος του μέλους της επι-

τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι πρώτα 
πρέπει να έχουμε μία απάντηση από την υπη-
ρεσία μήπως απαιτείται νέα προέγκριση δημο-
πράτησης για το έργο μετά την έγκριση του 
κανονισμού τιμολογίων βάσει του νέου Νόμου 
με υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 
466/4.5.2017 (Β΄1746) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

           Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου, είπε ότι συμ-
φωνεί με τον κύριο Μλεκάνη Μιχαήλ.  

 107 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ομόφωνα 

 

 108 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-
ΚΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

 

 109 Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επι-
τροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισμού ανά-
θεσης της εργασίας   ''Ανάθεση χωμα-
τουργικών και άλλων εργασιών με τη 
χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφο-
ράς υλικών με τη χρήση φορτηγών 
Δ.Χ.'', και κατακύρωση του διαγωνι-
σμού. 

Ομόφωνα 

 

 110 Ανάκληση Αποφάσεων  Ανάληψης Υ-
ποχρέωσης Δαπάνης 

Ομόφωνα 

 
 111 Ψήφιση πιστώσεων  

 
Ομόφωνα 

 
 



       Δράμα 31-05-2017 
         Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος        
  
 


