
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  74/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7-6-2011 

ΘΕΜΑ 4ο
: Απευθείας ανάθεση των έργων : 

- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ       ΠΡΟΥΠΟΛ.   12.000,00 € 

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ.   11.999,63 € 

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ    ΠΡΟΥΠΟΛ. 11.993,00€ 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη,7 του µηνός Ιουνίου  2011 και ώρα 13.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28023/1-6-2011 
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 ΕΠΤΑ (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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 27352/30-5-11 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  δνσης 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: 

 ΕΡΓΑ 2011  ΑΝΑΘΕΣΗ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 

1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

12.000,00 € 

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ .    

 

11.999,63 € 

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  

  

11.993,00€ 

 

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 

       

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          ο µ ό φ ω ν α 
 
I. Την απ’ ευθείας ανάθεση  των παρακάτω έργων, ως εξής: 

 

 ΕΡΓΑ 2011  ΑΝΑΘΕΣΗ   

 

Α/Α 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛ 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

12.000,00 € Καρακατσιανόπουλος Κων/νος 
ΑΦΜ 041636172 

 

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ .    

 

11.999,63 € Καµίδης Νικόλαος 
ΑΦΜ 038582130 

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  
   

 

11.993,00€ Συµεωνίδης Συµεών  
ΑΦΜ 031375680 

 

II.  Εγκρίνει τις αντίστοιχες δαπάνες 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 74/2011 
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


