ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
η
23 /30-08-2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

330.

2.

331.

3.

332.

4.

333.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1ο Έκτακτο
Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 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 Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας
2ο Έκτακτο
Έγκριση του πρακτικού της
επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση
της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού»
3ο Έκτακτο
Μετακίνηση του
Αντιδημάρχου του
Δήμου Δράμας κ. Εφραιμίδη Ιωάννη.
4ο Έκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της
υπηρεσίας: «Εργασία υποστήριξης και
συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης
και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και
εργασίες συντήρησης(καθαρισμός κλπ)
λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης-ψύξης(κλιματιστικών)
κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων »

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής κ.κ. 1) Μλεκάνη Μιχαήλ,
2)Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου οι οποίοι είπαν ότι ακούγοντας και τον διευθυντή της
Τεχνικής Υπηρεσίας δεν θεωρούν καμμιά
δικαιολογία για την καθυστέρηση να έρθουν
οι όροι του διαγωνισμού νωρίτερα στην Ο.Ε.
για συζήτηση. Δεν θεωρεί καμμιά δικαιολογία
επαρκή και δικαιολογημένη, διότι η ΔΕΚΠΟΤΑ που καταργήθηκε έχει πάρα πολύ καιρό,
οι συγκεκριμμένες ανάγκες των δημοτικών
και των πρώην δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν ήδη γνωστές
εδώ και χρόνια και δεν άλλαξε κάτι την τελευταία στιγμή, επομένως έπρεπε το θέμα
να έρθει προς συζήτηση νωρίτερα. Τώρα
φτάνουμε να συζητάμε όρους διαγωνισμού
ενώ έχει λήξει η σύμβαση με τον ανάδοχο.
Ακόμη και στην καλλίτερη των περιπτώσεων
θα έχουμε ανάδοχο μετά από ένα μήνα και
δεν θα παύει να είναι τα κτίρια χωρίς συντήρηση όπως λοιπόν θα αντιμετωπισθεί αυτό
το πρόβλημα ούτως η άλλως που θα είναι
υπαρκτό για ένα μήνα, θα μπορούσε να
αντιμετωπισθεί και για μερικές μέρες ακόμη
συζητώντας το θέμα σε άλλη συνεδρίαση
,αύριο ώστε να προλάβουμε να το μελετήσουμε , επομένως από την πλευρά μας
ψηφίζουμε Παρών.
Με την παρατήρηση του μέλους της
επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου ο
οποίος είπε, ότι θεωρεί ότι θα μπορούσαμε
να τον είχαμε κάνει και ηλεκτρονικό διαγωνισμό και όχι συνοπτικό, παρότι ο συνοπτικός
είναι καλλίτερος σ’ αυτές τις περιπτώσεις
γιατί από 1/9 αλλάζει και η νομοθεσία και
καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός, εάν
και βλέπω ότι ξεκίνησε η δημοτική Αρχή την
διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Εγώ
νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία
δημιουργούνται τελευταία στιγμή τα γνωρίζουμε είναι ρουτίνα και θα έπρεπε η Δημοτι-

κή Αρχή να είναι ποιο προετοιμασμένη και
να μην μας φέρνει τελευταία στιγμή όρους
δημοπράτησης, γιαυτό τον λόγο παρότι ότι
πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτήν την
υπηρεσία όσο ποιο γρήγορα γίνεται δεν
μπορώ να ψηφίσω θετικά και ψηφίζω Παρών.
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Υποβολή απολογιστικών οικονομικών
στοιχείων Β΄ τριμήνου 2021.
Έγκριση 2ης Τροποποίησης της με αρ.
22946/04-09-2020 σύμβασης του υποέργου 1 με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας
και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου
Δράμας».
Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1394/2020
λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 5 επί της
οδού 19ης Μαΐου & Ιπποκράτους 1, σε
εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης
της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.
Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1416/2020
λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για τον μήνα Απρίλιο
2020, του περιπτέρου επί της οδού Βεργίνας 137, (της θανούσης Κουτσομιχάλη
Δέσποινας του Δημητρίου), σε εφαρμογή
των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.
Διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 1486/2020
λόγω υποχρεωτικής μείωσης μισθωμάτων κατά 40%, για τον μήνα Δεκέμβριο
2020, του αναψυκτήριου στην κοινότητα
Κουδουνίων, σε εφαρμογή των μέτρων
αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προςφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
για το έτος 2021 και κατακύρωση του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων,
όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» προϋπολογισμού 29.838,71 €
(χωρίς τον Φ.Π.Α.) σε ανάδοχο.
Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών
γραφείου, προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών
μηχανογράφησης».
Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης
της Δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων για αναβάθμιση
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στάσεων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης
της Δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια
Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών»
του Δήμου Δράμας, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022»
και κατακύρωση του διαγωνισμού.
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Συμμόρφωση με απόφαση της ΑΕΠΠ

Ομόφωνα

Έγκριση της αριθμ. 13/2021 μελέτης και
του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη
δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της
εργασίας «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Δράμας.
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και
έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων».
Εξειδίκευση πίστωσης για υλοποίηση
ενεργειών τουριστικής προβολής.
Κήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας
σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)» ως
αγόνου και επανάληψη αυτού με τους
ίδιους όρους.
Έγκριση της αριθμ. 58/2021 απόφασης
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας, σχετικά με την «Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
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Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής κ.κ. Μλεκάνη Μιχαήλ και Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνου ότι συμφωνούν με τα λεγόμενα της κα. Σιδερά Χρυσής μέλους του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ.

Κατά

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης
«Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων
κάδων)».

πλειοψηφία


Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μλεκάνη Μιχαήλ και Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, διότι θεωρούν ότι είναι
ψευδείς οι αιτιολογίες με τις οποίες ζητείται η
παράταση, γιατί ο πραγματικός λόγος της
παράτασης είναι ο λανθασμένος σχεδιασμός
και η παράνομη διαδικασία που ακολουθήθηκε με τους κάδους να έχουν τοποθετηθεί
σε σημεία χωρίς να έχει προϋπάρξει η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και της Επιτροπής της Ποιότητας Ζωής
και με όλα τα παρεπόμενα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν.



Με την παρατήρηση του μέλη
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος είπε ότι νομίζει ότι τελευταίος που φταίει είναι ο ανάδοχος δεδομένου ότι
λοιπόν είναι καθαρά ευθύνη της Δημοτικής
Αρχής η καθυστέρηση δεν νομίζω ότι μπορούμε να αρνηθούμε την παράταση στον
ανάδοχο και να του βάλουμε το μαχαίρι στον
λαιμό, γιαυτό το λόγο θα ψηφίσω Ναι. Ασχέτως αν αναφέρεται μέσα για τα δίκτια αγωγών τα οποία θα έπρεπε από την μελέτη να
γνωρίζουμε εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
Όλοι γνωρίζουμε το τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι είναι άδικο για τον

ανάδοχο να τα βάλουμε μαζύ του και να μην
του δώσουμε την παράταση.
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Συγκρότηση
Επιτροπής
φυσικού εδάφους.

παραλαβής

Κατά

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής
διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της
δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών».
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Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 του ανοικτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
«Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας
στον αστικό ιστό της Δράμας» και κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Δράμα 30-08-2021
Ο γραμματέας
Λάζαρος Κωνσταντινίδης

πλειοψηφία

Μειοψηφώντας τα μέλη της επιτροπής
κ.κ. Μλεκάνης Μιχαήλ και Καλαϊτζίδης
Κωνσταντίνος, διότι διαφωνούν με την
διαδικασία που ακολουθήθηκε όσων αφορά
τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες και δεν συμφωνούν μ’ αυτήν την διαδικασία που ακολουθήθηκε συστηματικά από την Δημοτική αρχή.
Με την παρατήρηση του μέλους της επιτροπής Τσιαμπούση Αλέξανδρου ο οποίος είπε, ότι πρέπει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης να καλούνται τουλάχιστον
τρις ανάδοχοι για να υποβάλουν προσφορές.

Ομόφωνα

