ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η /20-10-2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

383.

2.

384.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1ο Έκτακτο
Έγκριση πρακτικού Νο3 του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αναβάθμιση
της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό
ιστό της Δράμας» και απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου.
2ο Έκτακτο

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Εξειδίκευση πιστώσεων.
3.

385.

4.

386.

3ο Έκτακτο
:Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού του διαγωνισμού
για την «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 θέρμανσηςψύξης (κλιματιστικών) κοινοτικών και
δημοτικών κτιρίων»
4ο Έκτακτο

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με
αριθμό 147/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Καβάλας (Β΄ Τμήματος).
5.

387.

5ο Έκτακτο

Ομόφωνα

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με
αριθμό Α΄101/2021 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμήματος).
6.

388.

7.

389.

8.

390.

9.

391.

10.

392.

6ο Έκτακτο
Εξειδίκευση πιστώσεων
Τροποποίηση της αριθμ. 397/2020 ΑΟΕ
με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή
διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών
για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων
παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης
Περ/ντος & Πρασίνου έτους 2021 - αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής με νέα μέλη.
Τροποποίηση της σύνθεσης του τριμελούς οργάνου διαπραγμάτευσης
Τροποποίηση της σύνθεσης της τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021
Έγκριση πρακτικού Νο 2 συνοπτικού
διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας
«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟ-

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

11.

393.

12.

394.

ΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

Κατά πλειοψηφία

Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

13.

395.

14.

396.

15.

397.

16.

398.

Ομόφωνα

Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 και
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του
επαναληπτικού με τους ίδιους όρους ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού
(Software)»
Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 και
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων»
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού
για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού
για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ»

Μειοψηφώντας
των μελών
της επιτροπής, κ.κ. Μλεκάνη Μιχαήλ
και Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο οι οποίοι
είπαν ότι δεν συμφωνούν με την μεταφορά χρημάτων από το αποθεματικό
που γίνεται σε άλλους κωδικούς και
έχουν επιφυλάξεις ζητώντας διευκρινήσεις , και δεν συμφωνούν με τις δαπάνες ανάθεσης που υπάρχουν για τρίς
τουλάχιστον συγκεκριμένες υπηρεσίες
και την δημιουργία καινούργιων κωδικών.
Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής, κ.κ. Τσιαμπούση Αλέξανδρου και Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, οι οποίοι είπαν ότι ψηφίζουν την αναμόρφωση πα-ρόλο που
δεν ψήφισαν τον ΠΥ, αλλά θέλει να
τονίσει την προχειρότητα με την οποία
έγινε το τεχνικό πρόγραμμα, χωρίς
προπαρασκευή και σχέδιο και αυτό
αποδεικνύεται με τις συχνές αναμορφώσεις που γίνονται. Και τον ψηφίζουν
διότι θεωρούν ότι η παρούσα Αναμόρφωση περιέχει επείγουσες ανάγκες και
επίσης περιλαμβάνει και εισφορές υπαλλήλων εκτάκτων που δικαιώθηκαν
και κάποιες αγωγές που πρέπει να
πληρωθούν.

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

17.

399.

18.

400.

19.

401.

20.

402.

21.

403.

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 6 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης
της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» και κατακύρωση του διαγωνισμού
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ»
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»
Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης
του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά
τηλέφωνα» Εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 19.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%) .

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Έγκριση
οικονομικών
καταστάσεων
χρήσης 2020 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου
Δράμας

22.

Ομόφωνα

404.

Έγκριση εκπόνησης προμελετών για το
έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΡΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ», προς το σκοπό δωρεάς.

Με την παρατήρηση των μέλών της
Οικονομικής Επιτροπής κ. κ. Μλεκάνη Μιχαήλ και Καλαϊτζίδη Κωνσταντιίνου οι είπαν ότι το ψηφίζουν το
θέμα. Με την προϋπόθεση να συνεχιστεί ο έλεγχος για να βρεθούν όλα τα
παραστατικά για το ποσό των
103.000,00 που απομένει.
Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του μέλους της
επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο οποίος είπε ότι, η ψήφος μου λοιπόν θα
είναι ναι στην αποδοχή της δωρεάς
Εγώ ήρθα χθες στη συνάντηση που
έγινε που ήταν παρόντες και ο κύριος
Κιοσσές και η κυρία Παπαδοπούλου,
ενημερωθήκαμε, είπαμε την άποψη
μας, από χθες ήδη είπαμε ότι φυσικά
και θα ψηφίσουμε ναι διότι δεν υπάρχει
περίπτωση να σου δωρίζουν κάτι και
αρνείσαι να το παραλάβεις, αλλά επισημάναμε ότι αυτοί οι οποίοι προσφέρονται και καλώς κάνουν να μας δωρίσουν αυτές τις προμελέτες μας έχουν
δωρίσει και την προμελέτη την ανάπλασης της 19ης Μαΐου χώρια, μας έχουν δωρίσει και την προμελέτη της
καπναποθήκης Περδίκα και παρότι
ξοδεύτηκαν χρήματα για να προετοιμαστούν αυτές οι προμελέτες παραμένουν
αχρησιμοποίητες και στην ουσία δεν
έχουν στον ορίζοντα τουλάχιστον προβλεπόμενη αξιοποίηση. Για αυτό λοιπόν
για μας καλό θα ήταν για έργα που η
υλοποίηση τους απαιτεί αρκετό χρόνο,
η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για το
σχεδιασμό και τις προτεραιότητες να
προηγείται ούτως ώστε να υπάρχει
δέσμευση όσο το δυνατό μεγαλύτερη
μεταξύ των παρατάξεων όπως εκπροσωπούν την Δράμα κατά περίπτωση

για το ότι οι μελέτες οι οποίες σχεδιάζονται και πρόκειται να προχωρήσουν να
είναι ευρύτερης αποδοχής. Διότι σήμερα μιλάμε για μια προμελέτη της οποίας
θα πρέπει να ακολουθήσει μελέτη και
πολλά ακόμα θα πρέπει να ακολουθήσουν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
είμαστε με θητεία αιρετοί, υπό την αίρεση δηλαδή της ψήφου των Δραμινών
και είναι κρίμα να συζητάμε και να αποδεχόμαστε προμελέτες ή και μελέτες για
τις οποίες κάποιος έχει την ευχαρίστηση και την ευαρέσκεια να πληρώσει και
εμείς να μην τις χρησιμοποιούμε γιατί
δεν έχουμε συζητήσει ποιο πριν για την
προτεραιότητα και για την σκοπιμότητα
με την οποία πρέπει να σχεδιάζεται
κάτι.
Με την παρατήρηση του μέλους
της επιτροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ ο
οποίος είπε ότι, η ψήφος μου λοιπόν θα
είναι ναι στην αποδοχή της δωρεάς. Να
τοποθετηθώ λίγο, καταρχάς είναι πάρα
πολύ σημαντικό που άνθρωποι οι οποίοι έχουν την διάθεση και το μεράκι
θα πω να ασχοληθούν με την πόλη
ασχολούνται και το μόνο σίγουρο ότι οι
μελέτες που θα εκπονηθούν αυτές είτε
σε επίπεδο προμελέτης είτε μετά οριστικής μελέτη θα είναι υψηλής ποιότητας, υψηλής αρχιτεκτονικής γιατί οι αρχιτέκτονες τους οποίους χρησιμοποιεί η
συγκεκριμένη εταιρία είναι αναγνωρισμένης αξίας και βεληνεκούς. Ένα θέμα
είναι αυτό, ένα 2ο είναι το ότι αποδεχόμαστε με τόση θέρμη τέτοιου είδους
κινήσεις είναι ενδεικτικό της αδυναμίας
που έχει η δημοτική αρχή να προγραμματίσει και να εκτελέσει η ίδια από μόνη
της έργα και ένα 3ο είναι, κανένας δεν
μίλησε ότι θα μπορούσε μια τέτοια μελέτη να εκπονηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες, σε καμία περίπτωση, καταρχάς αυτό θέλει εξειδίκευση, θέλει πολεοδόμους, θέλει αρχιτέκτονες, θέλει ανθρώπους οι οποίοι έχουνε κάνει πολύ
μεγάλης κλίμακας έργα όταν μιλάμε για
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης
κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της
πόλης της Δράμας και ακριβώς επειδή
είναι τόσο μεγάλο έργο δεν θα ήτανε
καθόλου κακό και ξαναλέω μετά χαράς
αποδεχόμαστε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από τους δωρητές, δεν θα ήτανε καθόλου κακό το να υπάρχει μία ας
το πω διαβούλευση, καταρχάς σε επίπεδο πολιτικής απόφασης, όπως είπε
και ο κύριος Μλεκάνης και κατά 2ο σε
επίπεδο διαβούλευσης με συγκεκριμένα
όχι με όλη την πόλη, συγκεκριμένα με
φορείς, συλλόγους γιατί μιλάμε για ένα
μεγάλο, μεγάλο project που διαμορφώνει όχι μόνο την εικόνα της πόλης και
την λειτουργία της και άλλα πολλά,
πολλά, πολλά και ένα τελευταίο ότι τέτοιου είδους μεγάλα έργα δεν μπορεί να
μην δε συνδέονται με το ΣΒΑΚ, με το
νέο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως που
κάποια στιγμή πρέπει να εκπονηθεί και
να προχωρήσει και να μην εντέλει μια
τόσο μεγάλη και καλή πρωτοβουλία να
μην δεν αξιοποιηθεί με τον τρόπο που
πρέπει.

Με την παρατήρηση των μελών
της επιτροπής κ. κ. Τσιαμπούση
Αλέξανδρου και Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, οι οποίοι είπαν ότι ψηφίζουν
ναι, αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο
έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές,
δηλαδή δωρεές από την πλευρά των
ευεργετών, προφανώς και δεν υπάρχει
κανένα ζήτημα σε σχέση με την αποδοχή τους ή όχι, προφανώς από την
πλευρά μας. Αυτό που θέλω να τονίσω
εγώ είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο δήμος είναι αυτός που θα έπρεπε να προγραμματίζει το μέλλον αυτής της πόλης
και των χωριών τους και αυτός και πάνω σε αυτό να ερχόμαστε σε συνεννόηση με τους ευεργέτες οι οποίοι ούτως
ή άλλως αυτό που κάνουνε το κάνουν
επειδή θέλουν να βρούνε μια καλύτερη
Δράμα και εμείς να τους δείχνουμε τι
πραγματικά χρειάζεται αυτός ο τόπος
γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι εδώ και να έρχονται και να
βλέπουν και να βλέπουν και οι ίδιοι τα
προβλήματα αλλά και εμείς γνωρίζουμε
πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ζητήματα
που μας απασχολούν ως δήμος. Οπότε
εδώ γίνονται ανάποδα τα πράγματα και
φυσικά αυτό οφείλεται στο ότι είναι ανεπαρκής η δημοτική αρχή και αποδεχόμαστε τις δωρεές στα κομμάτια που
επιλέγουν οι ίδιοι οι ευεργέτες και ευτυχώ που γίνεται αυτό γιατί αλλιώς δεν θα
γινότανε σχεδόν τίποτα στον δήμο.

23.

405.

Εφαρμογή τις παρέκκλισης του άρθρου 6
παρ. 10 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση
τις προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες
του Δήμου Δράμας.

Ομόφωνα

24.

406.

Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6
παρ.10 του ν. 4412/2016 για την απευθείας
ανάθεση της συντήρησης του
Εκσκαφέα
Φορτωτή (JCB) του Δήμου Δράμας

Ομόφωνα

25.

407

Έγκριση Σχεδίου Όρων Μακροχρόνια
εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.536 τ.μ.
του αριθμ. 677 αγροτεμαχίου (ΚΑΕΚ 090143101001) στον συνοικισμό Ταξιάρχη –
Τιμόθεο, για την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας (μάνδρας καυσοξύλων) και
εμπόριο ξυλείας, σε εφαρμογή της παρ. 4
του άρθρου 196 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α)
« ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» το οποίο αντικατέστησε
το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) »
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έ26.
408.
γκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου”
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατά27.
409.
σταση στέγης Δημοτικού σχολείου Ξηροποτάμου»
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού
28.
410
διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Δράμα 20-10-2021

Ομόφωνα
αποσυρεται

Ο γραμματέας
Λάζαρος Κωνσταντινίδης
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