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ΘΕΜΑ:    Έγκριση απευθείας 
ανάθεσης της προμήθειας 
γευμάτων για τη σίτιση των 
μθητών του Μουσικού 
Γυμνασίου – Λυκείου 
Δράμας 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

18.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την 

με αριθ. πρωτ. 30323/10-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Μπαϊρακτάρη 

Κων/νου, η οποία απεστάλη με email , γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς, δημοσιεύθηκε 

νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).   

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών 

Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 Σύμβουλοι: 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Μπαϊρακτάρης 

3) Χατζηγιάννης 

4) Μουρβετίδης 

5) Σολάκης 

6) Καρυοφυλλίδου 

7) Χατζηκυριακίδης 

8) Καψημάλης 

9) Μωϋσιάδης 

10) Τσεπίλης 

11) Καραμπατζάκης 

12) Τερζής 

13) Ψαρράς 

14) Ρεμόντης 

15) Ηλιάδης 

16) Παναγιωτίδης 

17) Σιδηρόπουλος 

18) Βασιλειάδης 

 

Γεώργιος 

Κωνσταντίνος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Αλέξανδρος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

19) Ζαχαριάδης 

20) Μλεκάνης 

21) Χρυσοχοΐδης 

22) Καλαϊτσίδης 

23) Χαρίσκος  

24) Μυστακίδης 

25) Χαραλαμπίδης 

26) Ηλιόπουλος 

27) Τσιαμούσης 

 

 

    

 

Παύλος 

Μιχαήλ 

Ελευθέριος 

Γεώργιος 

Νικόλαος 

Ιωάννης 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Αλέξανδρος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Πετρίδου Χαρίκλεια, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) Κιοσσές 

Χρήστος, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 6) Στεφανίδης Ιωάννης 

  Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δράμας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Παρέστησαν επίσης, η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Δ/ντής Δημοτικής Αστυνομίας 

  Με την παρουσία και της Κωνσταντινίδη Λαζάρου, υπαλλήλου Δ. Δράμας, αναπληρωτή 

της ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα 
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Ο Δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά 

τη συζήτηση του 5
ου

 εκτάκτου θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 2
ου

 τακτικού θέματος και επανήλθε στη συζήτηση του 4
ου

 τακτικού 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 2
ου

 τακτικού θέματος  

Ο Δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος  

Ο Δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 1
ου

 εκτάκτου θέματος  

Ο Δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Η Δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2
ου

 

τακτικού θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 2
ου

 εκτάκτου θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος  

Ο Δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος  

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Δράμας:               Δερματίδης Ανέστης 

2) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

3) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2. Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

3. Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

2. Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

3. Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

4. Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης   

5. Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

6. Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος   

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

2) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 

Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2
ου

 τακτικού 

θέματος 

Οι πρόεδροι των Τ.Κ. Καλλιφύτου, Κ. Αγρού και Μικροχωρίου, αποχώρησαν από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος  
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Μετά από πρόταση του κου Προέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων, αποφασίσθηκε όπως το θέμα της έγκρισης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 

γευμάτων για τη σίτιση των μθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας, θεωρηθεί 

κατεπείγον και συζητηθεί ως τέταρτο έκτακτο για λήψη απόφασης. 

 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει στο σώμα το υπ΄ αριθμ. 31057/17-10-

2018 έγγραφο της της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τo οποίo στάλθηκε η από 17-10-

2018 εισήγηση αυτής και η οποία έχει όπως παρακάτω: 

«Όπως ήδη σας είναι γνωστό, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανοικτός ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της «Προμήθειας Γευμάτων για τη Σίτιση των μαθητών 

του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2018-2019.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 211/2018 κατακυρωτική απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Δράμας προέβη στην επικύρωση των πρακτικών 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών Προμηθειών, του ως άνω διαγωνισμού και στην κατακύρωση της σύμβασης στον 

οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε..  Η ανωτέρω απόφαση στάλθηκε για 

έλεγχο νομιμότητας στο Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Νομού Δράμας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά τον οποίο θα υπογράφονταν κατά νόμο η σύμβαση 

μεταξύ του Δήμου και του τελικού αναδόχου.   

 

Κατά της εν λόγω απόφασης κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 10 Αυγούστου 2018, στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) προδικαστική προσφυγή από την εταιρεία ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.. 

Μετά την εξέταση της προσφυγής η ΑΕΠΠ απέστειλε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 

9 Οκτωβρίου 2018, την υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφαση της, όπου στο διατακτικό της αναφέρει:  

1) «Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.» της εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ Ε.Π.Ε» 

2) «Δέχεται εν μέρει την παρέμβαση.» της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» 

3) «Ακυρώνει την προσβαλλόμενη  πράξη κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό….». της υπ’ 

αριθμ. 211/2018 κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε. 

Η αποδοχή, τόσο εν μέρει της προσφυγής όσο και η εν μέρει αποδοχή της παρέμβασης, 

αιτιολογείται στο σκεπτικό της απόφασης με την απόρριψη του δεύτερου και του τέταρτου 

σημείου της προσφυγής, την εκ μέρει αποδοχή του τρίτου και του πέμπτου σημείου και την 

μοναδική αποδοχή του δεύτερου.  

 

Σύμφωνα με το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94  του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/7-6-

2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) προβλέπεται η  αρμοδιότητα των δήμων για την 

«……μεταφοράς και σίτισης των μαθητών   

μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων…..».  Από την αρχή του σχολικού έτους 2018-2019 οι 

μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας δεν σιτίζονται λόγω της ανωτέρω προδικαστικής 

προσφυγής και του μεγάλου χρονικού περιθωρίου που υπάρχει για την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας της ανωτέρω 

προμήθειας προβλέπει πέρα από το χρονικό διάστημα νέας κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε., 

έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης καθώς και έλεγχο από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο.     

 

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή συντρέχουν επείγοντες λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την μη σίτιση των μαθητών του μουσικού 

σχολείου, προτείνεται η λήψη απόφασης για την εκτέλεση απ’ ευθείας ανάθεσης της ανωτέρω 

προμήθειας με την χορήγηση ενός γεύματος (με κόστος τα 3.52 € χωρίς ΦΠΑ) ή ενός σάντουιτς 

με χυμό (με κόστος τα 2,00 € χωρίς ΦΠΑ) όπως αναλυτικά αναγράφεται στην  υπ’ αριθμ. 
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12716/03-05-2018 διακήρυξη, στους 392 μαθητές του μουσικού σχολείου, μέχρι του ποσού 

εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης (24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και την εξάντληση του ποσού των 24.800,00 € (με 

ΦΠΑ) ή την υπογραφή νέας σύμβασης.   

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα να προβεί στη λήψη της παρακάτω 

απόφασης: 

 

Α) Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, μέχρι του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι και 

την εξάντληση του ανωτέρω ποσού ή την υπογραφή νέας σύμφασης, για την σίτιση των 

392 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας με ένα γεύμα (με κόστος τα 3.52 € χωρίς 

ΦΠΑ) ή ενός σάντουιτς με χυμό (με κόστος τα 2,00 € χωρίς ΦΠΑ), όπως αναγράφετε 

στην εν λόγω διακήρυξη. 

 

Β) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της σύμβασης θα γίνεται από την υπηρεσία 

σύμφωνα  με τους όρους της υπ’ αριθμ.  92/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής (έγκριση όρων). 

 

 Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α 

70.01.6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας» 

      Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων 

      Είδε τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Ο εισηγητής του θέματος, Σολάκης Άγγελος, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό 

της απόφασης και σε αναμονή της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, 

σχετικά με το στάδιο που θα πάει η διαδικασία προς τα πίσω, πρότεινε τη λήψη απόφασης 

περί απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου μέχρι του ποσού των 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη σίτιση των 392 μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Δράμας με ένα σάντουιτς με χυμό (με κόστος τα 2,00 € χωρίς ΦΠΑ). 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων : 1) Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) Χαρίσκου Νικολάου και 6) 

Μυστακίδη διότι, η αρμοδιότητα της απ΄ ευθείας ανάθεσης είναι στην Ο.Ε. με πλήρη 

αιτιολόγηση φυσικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με 

αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 241/2012, 104/2016 κλπ. Χωρίς να διαφωνούν, 

εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διαδικασία και την εξέλιξη του θέματος.  

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η αρμοδιότητα 

της απ΄ ευθείας ανάθεσης είναι στην Ο.Ε. με πλήρη αιτιολόγηση φυσικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

241/2012, 104/2016 κλπ. Χωρίς να διαφωνεί, εκφράζει επιφυλάξεις για τη διαδικασία και 

την εξέλιξη του θέματος.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 
 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου όπως προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι και την 

εξάντληση του ανωτέρω ποσού, για την σίτιση των 392 μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

Δράμας με ένα σάντουιτς με χυμό (με κόστος τα 2,00 € χωρίς ΦΠΑ) 
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 Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της σύμβασης θα γίνεται από την υπηρεσία 

σύμφωνα  με τους όρους της υπ’ αριθμ.  92/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(έγκριση όρων). 

 

 Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α 

70.01.6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας 

 

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