ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
9ης /06-05-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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1οΈκτακτο
Διαγραφή
ποσού
από
ΧΚ
1395/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για
τους μήνες από Μάρτιο 2020 έως
και Δεκέμβριος 2020 και προαιρετικής μείωσης κατά 80% για τον μήνα
Οκτώβριος 2020,του τουριστικού
περιπτέρου στο λόφο Κορυλόβου,
σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2ο Έκτακτο
Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1387/
2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης
μισθωμάτων κατά 40%, και προαιρετικής μείωσης μισθωμάτων κατά
80%, του δημοτικού καταστήματος
με αριθμό 1 στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης
της επιδημίας του κορωνοϊού
COVID-19. »
3ο Έκτακτο
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας
και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια
εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων για αναβάθμιση στάσεων ”
4ο Έκτακτο
Έγκριση της αριθμ. 55/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
σχετικά με την « Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των τηλεφωνικών γραμμών ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου
Δράμας και Ενυδρείου Μυλοποτάμου, στον Δήμο Δράμας και διαγραφή
τηλεφωνικών
γραμμών
ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας.
5ο Έκτακτο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς
ΤΚ Καλλιφύτου»
6ο Έκτακτο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής:: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Με την
παρατήρηση των μελών της επιτροπής::
1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, οι οποίοι ψηφίζουν Λευκό χωρίς
να αναφέρουν τον λόγο.
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του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
7ο Έκτακτο
Διαγραφή ποσού από ΧΚ 1411/2020
λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για τους μήνες από Μάρτιο 2020 έως Σεπτέμβριο 2020 και Νοέμβριο, Δεκέμβριο
2020, του κυλικείου του δημοτικού
σταδίου Δράμας, σε εφαρμογή των
μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
8ο Έκτακτο
Διαγραφή
ποσού
από
ΧΚ
1393/2020 λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για
τους μήνες από Μάρτιο 2020 έως
Σεπτέμβριο 2020 και Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020, του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4 επί
της οδού 19ης Μαϊου & Ιπποκράτους, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
9ο Έκτακτο
Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021.

Κατά

πλειοψηφία

Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ότι ψηφίζουν το θέμα,
μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση.
Μειοψηφούντος τού μέλους της επιτροπής:
1) Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, επειδή όπως
ανέφερε, δεν ψήφισαν ως παράταξη τον προϋ/σμό, που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Δράμας, ούτε και την μεγάλη αναμόρφωση, με την οποία διαμορφώθηκε η πραγματική κατάσταση στον Δήμο Δράμας, αλλάζοντας
τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου από
10.000.000,00 € σε 11.500.000,00€.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεν ψηφίζουν ως
παράταξη ούτε και την αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
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Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

κατά

πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών της επιτροπής: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνου, επί του συνόλου της αναμόρφωσης, αναφερόμενοι στο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοιν. Προς. Παιδείας και
Πολιτισμού, με το οποίο ζητείται η δημιουργία
δύο νέων κωδικών: ενός με 165.000,00 € για
την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου, μεταξύ των οποίων και την Ονειρούπολη και ενός για τις καλλιτεχνικές εκ-

δηλώσεις, με τον ποσό των 50.000 €. Με την
παρούσα αναμόρφωση, ικανοποιείται μόνον ο
πρώτος κωδικός και όχι ο δεύτερος για τις
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μάλιστα ικανοποιείται ο πρώτος χωρίς να υπολογισθεί ότι τα
χρήματα αυτά, θα έπρεπε όσον αφορά την
Ονειρούπολη, να μειωθούν από τον κωδικό
για την Ονειρούπολη γιατί, ήδη αρχίζει και αναλώνεται το ποσό για την Ονειρούπολη κατ’
αρχήν για την φωτιστική και ηχητική κάλυψή
της. Θα έπρεπε δηλαδή, ένα μέρος του ποσού
αυτού, να προέρχεται από τον κωδικό της Ονειρούπολης και έτσι εάν υπάρχει ταμειακό
πρόβλημα, θα μπορούσε αντίστοιχα να ικανοποιηθεί και το δεύτερο αίτημα της αρμόδιας
Δ/νσης για τον κωδικό για τις καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής:: Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου ότι, δεν
ψήφισαν ως παράταξη τον προϋ/σμό για τους
λόγους που έχουν αναφέρει. Η πρακτική των
συνεχών αναμορφώσεων, ενισχύει και αποδεικνύει το ότι ο προϋ/σμός δεν ήταν σωστός.
Ήταν ένας πρόχειρος προϋ/σμός . Σε ότι αφορά στη συγκεκριμένη αναμόρφωση, θεωρούν
ότι διορθώνονται τα λάθη που είχανε γίνει,
αφορά σε ενίσχυση δαπανών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αναγκών της λειτουργίας
του Δήμου, είναι πραγματικές και φυσιολογικές
δαπάνες και κατ’ επέκταση δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και ενδεικτικά θα
μπορούσαν να αναφέρουν την επιχορήγηση
αθλητικών συλλόγων και σωματείων, που ως
μέλος της διαπαραταξιακής επιτροπής, έχουν
πάρει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα έρθουν
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Επειδή
θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αναμόρφωση,
αφορά σε πραγματικές και φυσιολογικές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου
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Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης
αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 447 &
449 αγροτικού κλήρου κοινότητας
Καλού Αγρού .
Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης
δημοτικού διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Ανδρέα Κάλβου
19, Δράμα.
Συγκρότηση
Επιτροπής
παραλαβής φυσικού εδάφους
Έγκριση διαδικασίας προμήθει-ας
και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών
και Ψυχρής Ασφάλτου »
Έγκριση διαδικασίας προμη-θειας
και έγκριση όρων διακή-ρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκ-τρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαί-ου θέρμανσης, πετρελαίου κί-νησης, βενζίνης αμόλυ-
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Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
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βδης, ε-λαιολιπαντικών) του Δήμου
Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το
2022»
Έγκριση διαδικασίας προμή-θειας
και έγκριση όρων δια-κήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
τοποθέτηση φωτιστικών στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής Χωριστής.
«Έγκριση της αριθμ. 47/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
σχετικά με την «Τροποποίηση της
υπ' αρίθμ.44/2021 απόφασης του
Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ », σχετικά με την
« Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των Πινάκων της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας, δύο Αγαλμάτων
και του Οχήματος ΡΜΤ 4615, στον
Δήμο Δράμας »
Έγκριση της αριθμ. 50/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την
«Δωρεάν Παραχώρηση κατά κυριότητα των τίτλων και των εκδόσεων,
όλων των σχετικών βιβλίων που
εξέδωσε η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., στον Δήμο Δράμας με συνημμένο τον τιμοκατάλογο λιανικής και χονδρικής
πώλησης, υπόψη της οικονομικής
υπηρεσίας».
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης του Δήμου Δράμας με το
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την
Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν.) για την ωρίμανση της υποβολής πρότασης
χρηματοδότησής στο πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία - Προστασία της Δημόσιας
Υγείας - Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο:
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για
την υλοποίηση του Προγράμματος»
και την υλοποίηση της πράξης με
τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των μελών της
επιτροπής:: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, οι οποίοι ψηφίζουν
Λευκό χωρίς να αναφέρουν τον λόγο.

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των μελών της
επιτροπής:: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, οι οποίοι ψηφίζουν
Λευκό χωρίς να αναφέρουν τον λόγο.

Ομόφωνα
Τα μέλη της επιτροπής : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν
ΛΕΥΚΟ, λέγοντας πως πρόκειται για μια πρόταση, ενώ έχει αγνοηθεί η Κοινότητα Δράμας
που την αφορά και έχει αγνοηθεί και το ΔΣ.
Πρόκειται για μελέτες, οι οποίες εντάσσονται
στο πλαφόν των 22.000.000, 00€ καθώς και οι
γωνίες ανακύκλωσης οπότε, υπερβαίνουμε το
πλαφόν, με αποτέλεσμα να είναι βάσιμη η υποψία ότι έχει αποφασιστεί να μείνουν οι κερκίδες του Εθνικού, εκτός χρηματοδότησης.
Λαμβάνοντας υπόψη:


τα λάθη και τις παραλείψεις στην εισήγηση



ότι τα έργα που πρόκειται να εντάξει ο Δήμος στο πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ», υπερβαίνουν το πλαφόν των 22.000.000, 00€



ότι η σκοπιμότητα να επιλεγούν αυτές οι
μελέτες, απ΄ τη στιγμή που δεν υπάρχει
δεδομένη χρηματοδότησή τους, παρά μόνο
από τη ΣΑΤΑ και από πιθανό άλλο πρόγραμμα εκτός ΕΣΠΑ



ότι ο Δήμος Δράμας, διαθέτει διαχειριστικές
μελέτες για τον δημοτικό κήπο και την Αγία
Βαρβάρα, που έπρεπε να ωριμάσουν και
αποτελούν έργα προτεραιότητας



ότι ο Δήμος Δράμας, διαθέτει τοπογραφική
αποτύπωση του ιστορικού κέντρου και μελέτες για την ανάδειξή του



ότι ο Δήμος Δράμας, διαθέτει προμελέτη
για το βόρειο τμήμα της 19ης Μαΐου, που θα
έπρεπε να ωριμάσει για να συνεχιστεί το
έργο του ΒΑΑ και προς την βορεινή πλευρά

αντί αυτών, έρχονται μελέτες που μπορεί να
χρηματοδοτηθούν από το επόμενο ΕΣΠΑ, με
το οποίο δεν έχει ασχοληθεί καθόλου η δημοτική αρχή και βρισκόμαστε προ των πυλών ενώ,
οι κόμβοι και οι αναπλάσεις, δεν μπορεί να
συμπεριληφθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ.
Με το δεδομένο ότι, δεν υπάρχει άμεση ανάγκη
να πραγματοποιηθούν αυτές οι μελέτες γιατί,
έπρεπε να προηγηθεί το ΓΠΣ και η κυκλοφοριακή μελέτη και επειδή πρόκειται για απ΄ ευθείας αναθέσεις από την Δήμαρχο Δράμας
Χριστόδουλο Μαμσάκο και πρόεδρο της
Δ.Ε.Π.ΑΝ., πιθανώς με ένα αυθαίρετο ορισμό
του ποσού της ανάθεσης, ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
Κατά την συζήτηση του θέματος παραβρέθηκε και ο ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος ο οποίος
απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν.

16

167.

17

168.

18

169.

19

170.

Έγκριση – παραλαβή μελέτης και
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Αλληλεγγύης» όπως αυτό περιγράφεται στην
απόφαση 3999/2020 (ΦΕΚ Β’
1811/12.05.2020) των Υπουργών
Οικονομικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου.
Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της
επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας
«Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων»
και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Αποδοχή δωρεάς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για την ενίσχυση ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη.
Έγκριση της αριθμ. 22/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προ-

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των μελών της
επιτροπής:: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, οι οποίοι είπαν ότι λείπουν παραστατικά που θα έπρεπε να υπάρχουν αλλά θεωρούν πως θα το δουν οι υπηρεσίες και θα το συμπληρώσουν.
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Κα τ ά

πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών της επιτρο-
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σώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με
την «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574/05.07.2018».
Έγκριση της αριθμ. 23/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με
την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΑΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021»
Διαγραφή
ποσού
από
ΧΚ
1388/2020, ΧΚ 1389/2020, ΧΚ
1390/2020 λόγω υποχρεωτικής
μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο,
Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020, των
τριών (3) καταστημάτων στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Δράμας, σε εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.”
Έγκριση πρακτικού Νο 3 και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής για την ανάθεση
της υπηρεσίας «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας».
Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2
και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για την ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια
και τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου Δράμας».
Εισήγηση για λήψη απόφασης περί
αποδοχής των όρων συμμετοχής
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: « ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

πής: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνου, δεν το ψηφίζουν γιατί έχουν
καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ

Ομόφωνα
Τα μέλη της επιτροπής κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. & κ. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος , ανέφεραν πως, ψηφίζουν θετικά μόνο ως προς τη
λογιστική αποτύπωση.
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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ».

25

176.

26

177.

Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχέδιο
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
στο Δήμο Δράμας» και συγκρότηση
της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια σπόρων
χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»

Δράμα 06-05-2021
Ο γραμματέας
Κωνσταντινίδης Λάζαρος
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