
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 200/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  23
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15-9-2011 

ΘΕΜΑ 24
ο EKTAKTO

: Απ’ ευθείας ανάθεση έργων 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 15 του µηνός Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
48690/9-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Κ. Χαρακίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δήλωσε ότι 
δεν µπορεί να παρευρεθεί. Έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά 
αναπληρωτής κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος και παρευρέθει στη 
συνεδρίαση. 
Ο κ. Σ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος 
και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Ο κ. Α. Χαραλαµπίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωτής κ. Γρηγόρης  Παπαεµµανουήλ  
ο οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Απουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου στην συνεδρίαση προήδρευε ο 
Αντιδήµαρχος κ. Π. Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος κατά σειρά εκλεγείς 
µε τους περισσότερους ψήφους σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της 
επιτροπής.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ     

Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μλεκάνης Μιχαήλ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο προεδρεύων στην συνεδρίαση   εισηγούµενος το 24ο EKTAKTO  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 
49517/13-9-11 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας 



 

 
 

   
  

 

σχετικά µε την απ’ ευθείας ανάθεση έργων και  καλεί  αυτήν να αποφασίσει 
σχετικά. 
      Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, προκειµένου να 
προχωρήσει ο ∆ήµος στην εκτέλεση µικρών έργων που είναι εγγεγραµµένα 
στον προϋπολογισµό και αφορούν συντηρήσεις, βελτιώσεις, επισκευές και 
µικροκατασκευές σε  δρόµους, αγροκτήµατα κλπ., της πόλης και των 
δηµοτικών διαµερισµάτων, προτείνεται η εκτέλεσή τους µε απ΄ ευθείας 
ανάθεση σε εργολήπτες δηµοσίων έργων, σε εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και της Ε∆2α/03/40/ΦΝ294/86 
απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

      Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε η  εισήγηση της  ∆/νσης τεχνικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, µε την οποία προτείνεται η εκτέλεσή  µικρών 
έργων που έχουν εγγραφεί στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 (Α∆Σ 
188/2011), µε απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργολήπτες δηµοσίων έργων , 
διαδικασία που επιτρέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 171/87 (άρθρο 9 
παρ. 2 εδάφιο ε), και τα έργα που προτείνονται είναι: 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α.     ΠΡΟΫΠΟΛ. 

1  
Ηλεκτροφωτισµός βοηθητικού γηπέδου ΤΚ 

Μοναστηρακίου 
 20.7325.18 12.000,00 

2 

Κατασκευή βάσεων παιχνιδιών - δαπέδων 
ασφαλείας παιδικών χαρών ΤΚ Καλλιφύτου 30.7326.11 10.000,00 

3 
Επέκταση εξέδρας στο πάρκο ΤΚ Κ. Αγρού 30.7336.07 8.000,00 

4 Κατασκευή αφοδευτηρίων στο κοινοτικό νεκροταφείο 
ΤΚ Καλλιφύτου 45.7311.03 11.000,00 

5 Περίφραξη νεκροταφείων Παπάδων 45.7326.07 10.000,00 
6 Βελτίωση νεκροταφείων ΤΚ Μικροχωρίου 

(διάδροµοι) 45.7336.07 12.000,00 
7 

Περίφραξη - βελτίωση νεκροταφείου Λιβαδερού 45.7336.09 12.000,00 

 

Ο προϋπολογισµός των έργων περιλαµβάνει και τον ΦΠΑ 23%. 
Όλα τα έργα είναι ολοκληρωµένα και αυτοτελή. 
Με το ίδιο έγγραφο επίσης της υπηρεσίας, προτείνεται η έγκριση των δαπανών 
που προαναφέρθηκαν , η ψήφιση των οποίων έχει εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 
33/2011 Α∆Σ 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
      Έλαβε γνώση της πρότασης της υπηρεσίας 

Μειοψηφούντων των κ. Χρ. Μαµσάκου και Γρ. Παπαεµµανουήλ ,o 
οποίος εξέφρασε την άποψη  ότι «ως παράταξη   διαφωνούν µε τον τρόπο 
ανάθεσης των έργων» και του κ. Γ Μήτρου ο οποίος είπε τα εξής: «ως παράταξη 
είµαστε αντίθετοι στην απευθείας ανάθεση των έργων παρά τους λόγους που 
επικαλείται η υπηρεσία» 

 
 

 
       



 

 
 

   
  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Κ Α ΤΑ  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
 
I. Την απ’ ευθείας ανάθεση  των παρακάτω έργων, στους εξής: 
 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α.     ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΑΦΜ 

1 Ηλεκτροφωτισµός 
βοηθητικού 
γηπέδου ΤΚ 

Μοναστηρακίου 
 20.7325.18 12.000,00 

ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΕΕ 

999520976 

2 Κατασκευή βάσεων 
παιχνιδιών - 
δαπέδων 
ασφαλείας 

παιδικών χαρών ΤΚ 
Καλλιφύτου 30.7326.11 10.000,00 

ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

045141086 

3 Επέκταση εξέδρας 
στο πάρκο ΤΚ Κ. 

Αγρού 30.7336.07 8.000,00 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

041637328 

4 Κατασκευή 
αφοδευτηρίων στο 

κοινοτικό 
νεκροταφείο ΤΚ 
Καλλιφύτου 45.7311.03 11.000,00 

ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

114973070 

5 Περίφραξη 
νεκροταφείων 
Παπάδων 45.7326.07 10.000,00 

ΖΙΓΚΙΡΙΑ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

074264259 

6 Βελτίωση 
νεκροταφείων ΤΚ 
Μικροχωρίου 
(διάδροµοι) 45.7336.07 12.000,00 

ΑΝΘΥΜΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

043726751 

7 Περίφραξη - 
βελτίωση 

νεκροταφείου 
Λιβαδερού 45.7336.09 12.000,00 

∆ΙΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 133508073 

 

II.  Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες 
III. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 200/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                              ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


