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Ομόφωνα
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2
της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Έγκριση σχεδίου προϋπολογισΚατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Μλεκάνη
μού και πίνακα στοχοθεσίας του
Μιχαήλ διότι όπως ανέφερε, ότι καταψηφίζει
Δήμου Δράμας Οικ. Έτους 2020 .

τον προϋπολογισμό, πρώτον λόγω του ότι με
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής υπήρξε καθυστέρηση στην προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού, είχε καθυστέρηση στην ψήφιση
των τελών και στην ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα
στη λειτουργία του Δήμου. Δεύτερον επειδή
συμπεριλαμβάνει κωδικούς για δαπάνες για
έργα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο
τεχνικό πρόγραμμα. Και τρίτον επειδή δεν
συμφωνούμαι με την χρηματοδότηση της
ΔΕΚΠΟΤΑ μ’ αυτό το ποσόν καθόσον είμαστε
πεπεισμένοι ότι η διαχείριση των χρημάτων
που δίνονται στην ΔΕΚΠΟΤΑ και οι διοργανώσεις που αναλαμβάνει δεν διέπονται ούτε
από διαφάνεια και ούτε από ορθή διαχείριση .
Επομένως επειδή πρόκειται να καταθέσουμε
και εναλλακτική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο , καταψηφίζουμε το σχέδιο προϋπολογισμού, θα ψηφίσουμε την πρόταση μας την
οποία θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχει ανέφερε πως, θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, αναφέροντας ότι δεν
συμφωνεί με την χρηματοδότηση της
ΔΕΚΠΟΤΑ σ’ αυτό το ύψος παρά μόνο για τις
μισθο-0δοσίες των υπαλλήλων για ένα εξάμηνο σε πρώτη φάση αφού ήδη έχουν καταθέσει
την πρόταση για λύση και εκκαθάριση της
ΔΕΚΠΟΤΑ. Αλλά ακόμη και να μην περνούσε
αυτό ούτως η άλλως είπαμε ότι δεν πρόκειται
να ψηφίσουμε προϋπολογισμό για την
ΔΕΚΠΟ-ΤΑ, για να κάνει την οποιαδήποτε
δράση άρα ούτως η άλλως θα κατατεθεί εναλλακτική πρόταση η οποία θα ορίζει αυτά τα
ποσά σε σχέση με το σχέδιο δράσης, σε
ποιους θα πηγαίνουν οι αρμοδιότητες δηλαδή
και τα ποσά που θα μοιράσουμε για να γίνουν
είτε μέσω του Δήμου είτε μέσω των Νομικών
Προσώπων. Η πολιτική κριτική την οποία θα
κά-νουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι αν
δει κάποιος τα νούμερα πραγματικά θα αναρωτηθεί πώς καταφέρατε να επανεκλεγείτε

Δημοτική Αρχή με μηδέν άντε 10% εκτέλεση
του προϋπολογισμού στα τεχνικά έργα και σε
προεκλογική χρονιά. Και στις μελέτες όπου
συμφώνησε και η παράταξη όπου διά μέσω
του αντιδημάρχου θα γίνει ενοποίηση των μελετών που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις
για τα σχολεία. Θα δούμε πώς θα ενοποιήσουμε για όλα τα Δημοτικά κτίρια ή θα
ξεχωρίσουμε για τα σχολεία και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις οπότε και εδώ θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Προφανέστατα δεν ψηφίζουμε
τον προϋπολογισμό γιατί θα έχουμε εναλλακτική πρόταση από την πλευρά μας την οποία
θεωρώ ότι θα πρέπει να μπείτε στην διαδικασία να τη σκεφτείτε σοβαρά να την ψηφίσετε
και εσείς. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από
την διαδικασία που ακολουθήθηκε με την έννοια ότι ναι μεν είχαμε το σχέδιο όποτε μπορούσαμε να το έχουμε αλλά πολλές φορές
είχαμε την διαβεβαίωση ότι πριν συνταχθεί το
σχέδιο θα είχαμε μία συζήτηση περί του προϋπολογισμού η οποία δεν έγινε ποτέ. Οι δυο
μας συζητήσαμε ότι από το τεχνικό πρόγραμμα το 20% θα πήγαινε σε μελέτες και πήγε
και πάλι στο Ανδρικάκη και αυτό πού είναι εξοργιστικό είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα που
φέρατε ήτανε κανονικά γραμμένο στο πόδι όχι
γραμμένο στο πόδι επειδή φταίει η υπηρεσία.
Γιατί για το τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρ-χει
καμμιά πολιτική καθοδήγηση των υπηρεσιών
σε τόσο βασικά θέματα. Η κριτική είναι πολιτική και φυσικά δεν αφορά καθόλου τις υπηρεσίες ούτε την τεχνική υπηρεσία που συ-νέταξε
το τεχνικό πρόγραμμα ούτε φυσικά την οικονομική υπηρεσία. Θεωρώ ότι η τακτική σας
αυτή της οκνηρίας ας το πω να μην ελέγχεται
τις καταστάσεις θα οδηγήσει σε λάθη. Είναι
δεδομένο αλλά όπως και να έχει θεωρώ ότι
επειδή θα ψηφισθεί προϋπολογισμός και επειδή ο προϋπολογισμός θα ψηφισθεί από την
πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, την
οποία δεν την έχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
καλά θα κάνετε να προκαλέσετε εσείς την συνεννόηση γιατί εάν δεν την προκαλέσετε απλά
θα κληθείτε να εφαρμόσετε τον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε εμείς. Στη συνέχει ανέφερε πως, θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, αναφέροντας ότι η δικιά του
γνώμη είναι να υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους. Γιατί θεωρεί ότι έτσι θα πρέπει
να γίνεται, θα επιθυμούσε να υπάρχει παραπάνω συνεργασία. Και θέλω να σταθώ σ’ αυτό
και συνεννόηση και στο τεχνικό πρόγραμμα
αλλά και στον προϋπολογισμό δεδομένης και
της απλής αναλογικής γιατί έτσι πιστεύω να
λειτοργεί από εδώ και πέρα ο Δήμος. Συμφωνώ όσον αφορά την καταψήφιση όπως εκφράστηκε με τις παρατηρήσεις από τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ και στέκομαι μόνο στην χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ, για την οποία έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μας και όσον αφορά τα τεχνικά έργα τα οποία λείπουν από

τον προϋπολογισμό, εστιάζοντας στο τοπικό
τεχνικό σχέδιο το οποίο θεωρώ και πολύ σημαντικό.
Μειοψηφούντος του μέλους κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, αναφέροντας ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης του Δήμου. Είναι εργαλείο προγραμματισμού και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και δραστηριοτήτων του Δήμου.
Υπάρχουν και κάποιες ιδικές αρχές που ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού
όπως ισχύουν και για την σύνταξη προϋπολογισμού του κράτους. Οι ίδιες δημοσιονομικές
αρχές ισχύουν και για την σύνταξη του προϋπολογισμού των Δήμων και μία από αυτές τις
αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης περιλαμβάνει μια επιμέρους αρχή την αρχή της
οικονομικότητας. Σύμφωνα με την οποία τα
μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των δημοτικών κωδικών πρέπει να
διατίθενται έγκαιρα κάτι το οποίο δεν κάνατε
δηλαδή φτάσαμε μέσα στο 2020 και μας φέρατε έναν προϋπολογισμό καθυστερημένα, δεν
τηρήσατε όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται και στην συγκεκριμένη
ποιότητα και ποσότητα και για τούς λόγους οι
προηγούμενοι εισηγητές και ο κ. Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος καταψηφίζω τον προϋπολογισμό
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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
της αρ. 14/2019 μελέτης και του
σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της σύμβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών με
τίτλο ''Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και
κοπής παρόδιας βλάστησης με τη
χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ'

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνο-λικού, συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το
έτος 2020, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ.
ΣΑΒΒΑ).
Επικύρωση των πρακτικών Νο 1
και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγη-

Ομόφωνα
 Με την παρατήρηση του μέλους της
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, είπε
ότι θα πρέπει να δίνουμε την δυνατότητα να
παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι και με ένα μηχάνημα, έτσι θα αποφεύγουμε ώστε να κάνουν μια κοινοπραξία οι δύο
και να αφήνουν άλλους έξω, οι οποίοι δεν
μπορούν να κάνουν προσφορά έτσι ώστε να
έχουμε καλλίτερες προσφορές. Έτσι θα είχαμε
δύο αναδόχους και ανάλογα θα χρησιμοποιούσαμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της
υπηρεσίας.
 Με την παρατήρηση του μέλους της
επιτροπής κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο διότι, είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Μλεκάνη Μιχαήλ..
Ομόφωνα
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σης του ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία
και με κριτήριο κατακύρωσής την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων» για το χρονικό διάστημα από
17-04-2020 έως 16-04-2021 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου αυτών.
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της
επιτροπής διαπραγμάτευσης του
διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη
χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019
– Απρίλιος 2020» και κατακύρωση
του διαγωνισμού.

Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2
της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησής των προσφορών και
ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Δράμα 15-01-2020
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του μέλους κ. Μλεκάνη
Μιχαήλ που ανέφερε, ότι συμφωνεί με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας παρότι διαφώνησε
στην διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμμένης
εργασίας σε ιδιώτη.
Με την παρατήρηση του μέλους κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο ο οποίος θεωρεί ότι εχουμε
καθυστερήσει αρκετά ενώ έχουμε φτάσει στα
μέσα Ιανουαρίου είμαστε τυχεροί φέτος και δεν
είχαμε πάγους και χιόνια δεν είχαμε ακραία
καιρικά συμβάντα στον Δήμο μας. Προτείνω να
ξεκινάει αυτή η όλη διαδικασία ακόμη πιο γρήγορα έτσι ώστε να μην φτάνουν τέτοια εποχή
και εμείς να μην έχουμε ακόμη ανάδοχο αυτής
της υπηρεσίας.
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