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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού (αναλώσιμων) στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας». 
 

Στη Δράμα, και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας, σήμερα την 20η  
Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 18.00 και  λήξης 22.00, έλαβε χώρα η 
ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας δια ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη(μέσω e:presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), την 
426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,  την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 
16812/30.08.2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «…Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των 
συλλογικών οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή 
όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης»,  
το ΦΕΚ 4206/τ.Β΄/12-9-2021, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 
του Ν. 4635/2019, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.36615/14-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, Χαραλαμπίδη Ανδρέα, η οποία απεστάλη με e-mail και δημοσιεύθηκε νόμιμα. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών 
Συμβούλων, συμμετείχαν 27 Σύμβουλοι 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1 Μουρβετίδης Μιχαήλ 12 Μλεκάνης Μιχαήλ 

2 Χατζηγιάννης Αναστάσιος 13 Μελισσινός Στυλιανός 

3 Τάσσου Μιχαήλ 14 Σιδερά Χρυσή 

4 Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 15 Μυστακίδης Ιωάννης 

5 Χαραλαμπίδης Ανδρέας 16 Νικολαϊδης Φώτιος 

6 Τόλιου Αναστασία 17 Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 

7 Καψημάλης Ιωάννης 18 Αποστολίδης Κυριάκος 

8 Κυριακίδης Χρήστος 19 Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος 

9 Εφραιμίδης Ιωάννης 20 Ιωαννίδης Δημήτριος 

10 Δεμερτζής Γεώργιος 21 Παπαδόπουλος Αχιλλεύς 

11 Καλλινικίδης Ελευθέριος 22 Κιόρτεβε Παρθένα 

  23 Γεωργιάδης Γερβάσιος 

  24 Ηλιόπουλος Στέργιος 

  25 Χατζηιωάννου Χαρίκλεια 

  26 Μήτρου Γεώργιος 

  27 Καλαϊδοπουλος Κοσμάς 
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Δερματίδης Ανέστης(δικαιολογημένα απών), 2)Ευθυμιάδης Ιωακείμ 3)Χαρακίδης 
Κυριάκος, 4)Κιοσσές Χρήστος 5)Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος(δικαιολογημένα απών), 6)Μουχτάρης 
Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δήμαρχος Δράμας Μαμσάκος Χριστόδουλος και ο Γ.Γ. του 
Δήμου Δαλακάκης Δημήτριος. 

Με την παρουσία της Μπότζα Μαρίας, υπαλλήλου του Δ. Δράμας,  ειδικής γραμματέως- 
πρακτικογράφου Δ.Σ., ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα . 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ 

ημερήσιας θεμάτων και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, συνδέθηκε(με τηλεδιάσκεψη) κατά τη 

συζήτηση των προ ημερήσιας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση των προ 

ημερήσιας θεμάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου 

θέματος 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χωριστής:Ζαρόγλου Κωνσταντίνος, συνδέθηκε(με τηλεδιάσκεψη)  
κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας θεμάτων και αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση των προ 
ημερήσιας θεμάτων. 

 

 

Kλήθηκαν και δεν συνδέθηκαν στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων(άνω των 300 
κατοίκων) Δράμας:Αθανασιάδου Ευανθία Ξηροποτάμου:Βούλτσιος Δημήτριος, 
Καλλιφύτου:Παπαδόπουλος Χρήστος, Καλού Αγρού: Παναγιώτογλου Γεώργιος  
Κουδουνίων:Κοτσαμπάσης Μιχαήλ, Μαυροβάτου:Συμεωνίδης Ανέστης, 
Μικροχωρίου:Ζορπίδης Ισαάκ, Μοναστηρακίου:Κουσίνα Κωνσταντινιά, 
Μυλοποτάμου:Παντελίδου Ελένη, Νικοτσάρα:Τζάφος Χρήστος, Σιδηρονέρου:Γραμματικού 
Δημήτριος καθώς και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων(κάτω των 300 κατοίκων) 
Λιβαδερού:Ξυγιντζής Γεώργιος, Μακρυπλαγίου:Κομάτογλου Νικόλαος, Σκαλωτής:Σαλωνίδης 
Θεόδωρος 

ΑΔΑ: 6944Ω9Μ-ΑΩΖ



Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ.Ανδρέας Χαραλαμπίδης ρωτά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αν δέχονται να 
συζητήσουν εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της δωρεάς ιατροφαρμακευτικού υλικού 
(αναλωσίμων) στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, λόγω του περιορισμένου χρόνου ισχύος της 
παράτασης του άρθρου 62 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110τ.Α), ήτοι την 30η Σεπ. 2021. 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα για τη συζήτηση του 
θέματος, ως δεύτερο έκτακτο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει  στο  
σώμα  το με αριθμό πρωτ. 37563/20-9-2021  έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης- 
Γραφείο Δημάρχου, σχετικά με την δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού (αναλώσιμων) στο Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας, και  καλεί  αυτό  να  αποφασίσει σχετικά.  

Το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω: 
«Σχετ.:  (α)οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4547/2020 (ΦΕΚ 214 τ.Α), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με  το άρθρο 62 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110τ. Α)  
              (β) το υπ’αριθμ.16256/20-09-2021 έγγραφο της Διοικήτριας του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας, περί αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων (αντιδραστηρίων) για τη 
διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου PCR για την ανεύρεση του ιού COVID. 

Σας γνωρίζουμε ότι με την  παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 προβλέπεται 
ότι: «Με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους 
συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, 
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δύνανται να προβαίνουν σε 
δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, 
ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, 
λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους». 

Με το άρθρο 62 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110 τ. Α), η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214) παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους 
συμβουλίων, έως και την 30ή.9.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 
(Π.Ε.Δ.) δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή 
εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ 
διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα 
και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν 
παραρτήματα εντός των ορίων τους» 

Με το  ανωτέρω  (β) σχετικό  της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας,  το οποίο 
σας αποστέλλουμε συνημμένα,  μας γνωστοποιεί την αναγκαιότητα της προμήθειας αναλώσιμων 
(αντιδραστήρων) για τη διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου PCR για την ανεύρεση του ιού 
COVID εκτιμώμενου κόστους του ποσού των 50.000 € 

Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλώσιμων PCR, καθορίζονται ως εξής :  
Αντιδραστήρια για αυτόματη απομόνωση (extraction) και για μοριακή ανίχνευση 

(detection) του SARS-CoV-2 (COVID-19), εξής : 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ : 
Τα αντιδραστήρια απομόνωσης να είναι κατάλληλα και απολύτως συμβατά με το 

σύστημα αυτόματης απομόνωσης 96 θέσεων, του μοριακού εργαστηρίου του Νοσοκομείου.  
Να είναι απολύτως συμβατά με το εγκαταστημένο από το κατασκευαστή του αυτόματου 

συστήματος απομόνωσης, πρωτόκολλο απομόνωσης.  
Να χρησιμοποιούν τη τεχνική των μαγνητικών σφαιριδίων.  
Να είναι επικυρωμένα για χρήση με το kit ανίχνευσης του ιδίου κατασκευαστή 
Να περιλαμβάνουν εσωτερικό πρότυπο (internal control) 
Να επιτυγχάνεται αποδοτικότητα απομόνωσης της τάξης του 100% 
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Να διατίθενται σε kit των 96 απομονώσεων, χωρισμένο σε τέσσερις εικοσιτετράδες   
Να διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάτω των 26oC, έως και 10 ημέρες 

χωρίς την απαίτηση ψυγείου ή κατάψυξης   
Να φέρουν σήμανση CE-IVD  
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ : 
Τα αντιδραστήρια μοριακής ανίχνευσης να είναι κατάλληλα και απολύτως συμβατά με το 

σύστημα Real Time PCR 96 θέσεων, του μοριακού εργαστηρίου του Νοσοκομείου. 
Να είναι απολύτως συμβατά με το εγκαταστημένο από το προμηθευτή του Real Time PCR 

συστήματος, πρωτόκολλο μοριακής ανίχνευσης.  
Να περιλαμβάνουν θετικό control (positive control) 
Να έχουν ευαισθησία, ειδικότητα και επαναληψιμότητα της τάξης του 100% 
Να παραδίδονται σε μικρόπλακα 96 θέσεων, με αποσπώμενα βοθρία.  
Nα βρίσκονται σε λυοφιλοποιημένη μορφή σε κάθε ένα βοθρίο, έτοιμα για χρήση, για 

ελαχιστοποίηση των πιπεταρισμάτων. Να απαιτείται απλώς πιπετάρρισμα του δείγματος μετά τη 
διαδικασία απομόνωσης και τοποθέτηση της μικρόπλακας στο Real Time PCR για να ξεκινήσει 
αμέσως το πρωτόκολλο μοριακής ανίχνευσης  

Να διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάτω των 26oC, έως και 10 ημέρες 
χωρίς την απαίτηση ψυγείου ή κατάψυξης  

Να φέρουν σήμανση CE-IVD 
 
Όροι και Προϋποθέσεις:  
Να παραδοθούν μαζί με τα αντιδραστήρια και τα αναλογούντα πλαστικά για τη 

λειτουργία του συστήματος αυτόματης απομόνωσης όπως και τα αναλογούντα tips πιπεττών  
Η εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στα ανωτέρω πρωτόκολλα απομόνωσης 

και μοριακής ανίχνευσης, να γίνει από το προμηθευτή των συστημάτων του μοριακού 
εργαστηρίου του Νοσοκομείου (Real Time PCR, αυτόματος extractor κλπ) για απόλυτη 
συμβατότητα στην εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού, όπως και του πρωτοκόλλου με χρήση 
των αντιδραστηρίων    

 
Ο προμηθευτής των αντιδραστηρίων να είναι υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση 

κάθε πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού του εργαστηρίου μοριακής διάγνωσης 
του Νοσοκομείου. Να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των κατασκευαστών του 
εξοπλισμού     Ολα τα ανωτέρω να είναι ετοιμοπαράδοτα και να παραδοθούν εντός δύο 
εργασίμων ημερών από την ανάθεση    

Να παραδοθούν αντιδραστήρια κόστους 50.000€ 
 
Κατόπιν τούτων σας προτείνουμε από την παραπάνω επιχορήγηση να καλυφθούν 

πλήρως τα αιτήματα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με την άμεση διενέργεια δωρεάς από τον 
Δήμο Δράμας της προμήθειας όλων των παραπάνω υλικών συνολικού ύψους  50.000€  

Παρακαλούμε για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σας σχετικά με το θέμα, το οποίο σας 
αποστέλλουμε με το χαρακτηρισμό του έκτακτου κατεπείγοντος  στη συνεδρίασή σας που έχει 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, λόγω 
του περιορισμένου χρόνου ισχύος της παράτασης του άρθρου 62 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110τ.Α), 
ήτοι την 30η Σεπ. 2021. 

 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας». 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά 
είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Είδε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 , 4555/2018, 4623/2019, της παρ. 6 του άρθρου 74 
του Ν. 4745/2020 και του άρθρου 62 του Ν.4812/2021,  το έγγραφο του ΑΤΥ 
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καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν, Υπέρ: 26 
Κατά:1(Καλαϊδόπουλος Κοσμάς),  
δεν ήταν παρόντες από την έναρξη της συνεδρίασης οι Δ.Σ κ.κ. 1)Δερματίδης 
Ανέστης(δικαιολογημένα απών), 2)Χαρακίδης Κυριάκος, 3)Κιοσσές Χρήστος 4)Καλαϊτζίδης 
Κωνσταντίνος(δικαιολογημένα απών), 5)Μουχτάρης Γεώργιος 
είχε συνδεθεί κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας θεμάτων ο Δ.Σ. κ.Ευθυμιάδης Ιωακείμ 
είχε αποχωρήσει κατά τη συζήτηση των προ ημερήσιας θεμάτων ο Δ.Σ. κ.Τσιαμπούσης 
Αλέξανδρος 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

ΤΗ ΔΩΡΕΑ  ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και, συγκεκριμένα, τη 
δωρεά αναλωσίμων  (αντιδραστηρίων) για τη διενέργεια  εξετάσεων μοριακού ελέγχου PCR για 
την ανεύρεση του ιού COVID συνολικού κόστους 50.000 ευρώ 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Δράμας. 
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