
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  115/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 11
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

                                              Την  9-4-2014 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  Απ’ ευθείας  ανάθεση έργου : << Αποκατάσταση φθορών 

δαπέδου   πλατείας Ελευθερίας >> 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9η του µηνός  Απριλίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
19905/4-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

       Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
                                                             Ζαχαριάδης Παύλος     
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Τερζής Ανέστης     
Παπαθεοδώρου Ανέστης                      Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  
                                                    Παπαδόπουλος  Γεώργιος   
Γρηγορίου Κυριάκος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
  

Ο Προεδρεύοντας εισηγούµενος το 1ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 18974/31-3-2014 
έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που λέει τα εξής: 
 
Θέµα :  Απ’ ευθείας  ανάθεση έργου : << Αποκατάσταση φθορών δαπέδου  

             πλατείας Ελευθερίας >> 

 

Προκειµένου η υπηρεσία µας να προχωρήσει στην εκτέλεση του  έργου 

«Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας»  που είναι εγγεγραµµένο στον 

προϋπολογισµό µας, στο τεχνικό πρόγραµµα 2014 (Α∆Σ 7/2014) και αφορά εργασίες 

αποκατάστασης φθορών του δαπέδου της πλατείας Ελευθερίας του δήµου ∆ράµας, 



 
 

   
  

 

προτείνουµε την  εκτέλεσή του µε απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργολήπτη δηµοσίων έργων, σε 

εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 171/87 (αρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο ε), της παρ. 2 περ. γ΄ του 

άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και της Ε∆2α/03/40/ΦΝ294/86 απόφασης υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.997,00 € και περιλαµβάνει 

και τον ΦΠΑ 23%. 

Παρακαλούµε για την απόφασή σας, την έγκριση της δαπάνης που προαναφέρθηκε 

και  για την  ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.01 

Στη  ∆/νση οικονοµικών υπηρεσιών,  κοινοποιείται το παρόν  για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού   11.997,00  €   µε  CPV: 45431000-7. 

 

      Σας καλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 
     Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. και 
έλαβε γνώση της πρότασης της υπηρεσίας 
     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο µ ό φ ω ν α   
 
 1.Την απ’  ευθείας  ανάθεση έργου : << Αποκατάσταση φθορών δαπέδου  
πλατείας Ελευθερίας >> στον ανάδοχο ΣΑΒΒΙ∆Η ΣΑΒΒΑ. 
 
2.Ψηφίζει πίστωση 11.997,00 € και περιλαµβάνει και το ΦΠΑ 23% σε βάρος 
του Κ.Α.  30.7336.01. 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 115/2013 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

  


