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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  26
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 24-10-2011 

ΘΕΜΑ 5
ο
:  Απευθείας ανάθεση  του έργου : «Συντήρηση και περίφραξη     

πάρκων    ΤΚ Κ. Αγρού» ,8.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ  -σε βάρος της πίστωσης   

µε ΚΑ 30.7336.06 του προϋπολογισµού 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 24 του µηνός Οκτωβρίου  2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.58371/18-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος    Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 

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

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
   Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 5o  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής υπ΄ αριθµ. 58362/18-10-11 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την «Απευθείας ανάθεση 

έργου:«Συντήρηση και περίφραξη πάρκων  ΤΚ Κ. Αγρού» προϋπολογισµού 

8.000,00 € µε ΦΠΑ  και  καλεί  αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
     Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας λέει τα εξής: 

Προκειµένου η υπηρεσία µας να προχωρήσει στην υλοποίηση µικρού έργου που έχει 

εγγραφεί στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 (Α∆Σ  188/2011) και αφορά συντήρηση 

και   περίφραξη πάρκων της ΤΚ Κ. Αγρού, προτείνεται η εκτέλεσή του µε απ΄ ευθείας 

ανάθεση σε εργολήπτη δηµοσίων έργων, διαδικασία που επιτρέπεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π∆ 171/87 (αρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο ε). 

 Το έργο που προτείνεται είναι: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ   ΠΡΟΫΠΟΛ. 

Συντήρηση και περίφραξη πάρκων  
ΤΚ Κ. Αγρού  

 
30.7336.06 8.000,00 

Ο προϋπολογισµός του έργου περιλαµβάνει και το ΦΠΑ 23%. 



Παρακαλούµε για την απόφασή σας και  την έγκριση της δαπάνης που 
προαναφέρθηκε. Σηµειώνεται ότι η  ψήφιση της   πίστωσης  σε βάρος του 
παραπάνω ΚΑ του προϋπολογισµού, έχει γίνει µε την 33/2011 Α∆Σ. 
      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε γνώση της πρότασης της 
υπηρεσίας 

Μειοψηφούντων των κ. Α. Χαραλαµπίδη ,o οποίος εξέφρασε την άποψη  ότι 
«ως παράταξη  κατανοούν την αναγκαιότητα  πραγµατοποίησης έργων αλλά  
διαφωνούν µε τον τρόπο ανάθεσης των έργων» και του κ. Γ Μήτρου ο οποίος είπε τα 
εξής: «ως παράταξη είµαστε αντίθετοι στην απευθείας ανάθεση έργων  παρά τους 
λόγους που επικαλείται η υπηρεσία. Ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα  να αξιοποιήσει το 
προσωπικό και την υποδοµή ώστε τα έργα να γίνονται από το προσωπικό των 
υπηρεσιών του ∆ήµου» 

       
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  του παρακάτω έργου, στην: 

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

 
Συντήρηση και περίφραξη 

πάρκων  
ΤΚ Κ. Αγρού 

  
 

30.7336.06 8.000,00 
Χατζόπουλος 

Απόστολος 

ΑΦΜ 41637328 

 
II. Εγκρίνει  την  αντίστοιχη δαπάνη. 
III. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 245/2011 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος                          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


