
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 295/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  31
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7/12/2011 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Απευθείας ανάθεση έργων 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 7 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 

13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

68704/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 

συνεδρίαση. Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος απουσίαζε δικαιολογηµένα και 

ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι προσκλήθηκε το 

επόµενο κατά σειρά µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην 

συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννά (9) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 64850/16-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης 



Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την απ’ ευθείας ανάθεση 
έργων το οποίο λέει τα εξής: 

      Προκειµένου η υηρεσία µας να ροχωρήσει στην υλοοίηση µικρών 
έργων ου έχουν εγγραφεί στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 (Α∆Σ  
188/2011) και αφορούν συντηρήσεις, βελτιώσεις, εισκευές και 
µικροκατασκευές σε δρόµους, αγροκτήµατα, νεκροταφεία, κοινόχρηστους 
χώρους κλ, της όλης, των συνοικισµών,  των τοικών µας και δηµοτικών 
µας κοινοτήτων, ροτείνεται η εκτέλεσή τους µε α΄ ευθείας ανάθεση σε 
εργολήτες δηµοσίων έργων, διαδικασία ου ειτρέεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π∆ 171/87 (αρθρο 9 αρ. 2 εδάφιο ε). 

 Τα έργα ου ροτείνονται είναι: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ   ΠΡΟΫΠΟΛ. 

 
Αµµοχαλικοστρώσεις αγροτικών οδών 30.7323.01 12.000,00 

Συντήρηση - βελτίωση κοινοτικού  
καταστήµατος ΤΚ Καλλιφύτου 30.7331.02 6.600,00 

Συντήρηση διαµόρφωση χώρου 
νεκροταφείων 45.7336.06 12.000,00 

∆ιαµόρφωση - διάστρωση οδών 
περιοχής Αυλαγιάδες 30.7323.65 12.000,00 

Κατασκευή υποδοµών οδών περιοχής 
Λαχανοκήπων 30.7323.66 12.000,00 

Ανακατασκευή τµηµάτων χλοοταπήτων  
πάρκων - γηπέδων 35.7322.19 12.000,00 

Ο ροϋολογισµός των έργων εριλαµβάνει και το ΦΠΑ 23%. 
Παρακαλούµε για την αόφασή σας και  την έγκριση των δαανών ου 

ροαναφέρθηκαν. Σηµειώνεται ότι η  ψήφιση των   ιστώσεων  σε βάρος των 
αραάνω ΚΑ του ροϋολογισµού, έχει γίνει µε τις 33/2011 και 260/2011 
αοφάσεις της  Οικονοµικής Ειτροής. 

 
και  καλεί  αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
 
      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 Α.Χαραλαµπίδη ,oι οποίοι 
εξέφρασαν 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   ΠΡΟΫΠΟΛ. 
 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 

ΑΦΜ 

 
Αµµοχαλικοστρώσεις αγροτικών 

οδών 30.7323.01 12.000,00 

 
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

∆ΡΑΜΑΣ Ο.Ε. 

998640546 

Συντήρηση - βελτίωση 
κοινοτικού  καταστήµατος ΤΚ 

Καλλιφύτου 30.7331.02 6.600,00 

ΚΟΥΣΤΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

029234520 

Συντήρηση διαµόρφωση χώρου 
νεκροταφείων 45.7336.06 12.000,00 

ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

045140759 

∆ιαµόρφωση - διάστρωση οδών 
περιοχής Αυλαγιάδες 30.7323.65 12.000,00 

ΤΟΚΜΑΚΙ∆ΟΥ 
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ 

074313474 

Κατασκευή υποδοµών οδών 
περιοχής Λαχανοκήπων 30.7323.66 12.000,00 

ΖΙΓΚΙΡΙΑ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

074264259 

Ανακατασκευή τµηµάτων 
χλοοταπήτων  πάρκων - 

γηπέδων 35.7322.19 12.000,00 

ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

050232986 

 

II.  Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες 
III. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 295/2011 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


