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1.  64.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

 

2.  65.  Ανάκληση της αριθμ. 

13/2019 απόφασης Δ.Σ. 

με θέμα «Έγκριση του 

1/2019 αποσπάσματος 

πρακτικού της 

Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Δήμου 

Δράμας, περί εισήγησής 

της για την 

τροποποίηση του 

Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Δράμας/Σύσταση νέων 

θέσεων στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Δράμας ( 

παρ. 7 άρθρο 91 ν. 

4583/2018 ΦΕΚ 212/18-

12-2018 τ. Α)» και λήψη 

εκ νέου απόφασης, 

βάσει του 3/2019 

αποσπάσματος 

πρακτικού  της 

Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων :1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, ότι 

εκκρεμεί και επείγει η απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για την μεταφορά του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο και   

με την επιφύλαξη για την μία υπάλληλο Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου που επιθυμεί να κάνει 

εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 91 του 

Ν.4583/18 και να μεταταγεί σε συνιστώμενη 

προσωποπαγή θέση, η οποία ασκεί καθήκοντα 

προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού στην 

ΔΕΚΠΟΤΑ ενώ παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες 

της στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»  

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Στεφανίδη Ιωάννη 

πως, συμφωνούν με τις επιφυλάξεις των δημοτικών 

συμβούλων Μλεκάνη Μιχαήλ, Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

Σιδερά Χρυσής και Μυστακίδη Ιωάννη. 

 

3.  66.  Λύση σύμβασης-κήρυξη 

έκπτωτου οικονομικού 

φορέα 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων :1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη ότι, 

ενώ ως παράταξη κατέθεσαν προτάσεις για να λυθεί 

το πρόβλημα, απορρίφθηκαν αυτές από τη δημοτική 

αρχή, δείχνοντας για μία ακόμη φορά την αναλγησία 

της για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όταν το έγγραφο του 

ΕΦΕΤ, έχει ημερομηνία 23-11-2018 με αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 37152/05-12-

2018 και χωρίς μάλιστα καμία αναφορά στην 

Οικονομική Επιτροπή. Τι περίμενε η δημοτική αρχή, 

το δημοσίευμα της εφημερίδας ΧΡΟΝΙΚΑ;  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

καυτηρίασε την ανικανότητα της δημοτικής αρχής και 



την γραφειοκρατική λειτουργία της Δημόσιας 

Διοίκησης, δυστυχώς με άσχημα αποτελέσματα. 

Έπρεπε να αναλάβουν ως θεσμικό όργανο την ευθύνη 

για απ΄ ευθείας ανάθεση και ας τους καλούσε κι ο 

Εισαγγελέας για ένα τέτοιο ζήτημα κοινού καλού. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου  

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, μετά την με ημερομηνία 

15-11-2018 υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

υπήρξαν δημοσιεύματα και μάλιστα στις 30-11-2018 

έφερε στο ΔΣ ένα σάντουιτς, για να το δούνε όλοι οι 

σύμβουλοι , καλώντας τότε τη δημοτική αρχή, να 

απευθυνθεί στην νομική υπηρεσία του δήμου, σε 

συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

Το συγκεκριμένο θέμα, θα βαραίνει ιδιαίτερα τη 

δημοτική αρχή. 

        

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου  

Στεφανίδη Ιωάννη πως, θεωρείται εξαπατημένος 

διότι, ενώ υπήρχαν στοιχεία, στην ΟΕ δεν έγινε καμία 

ενημέρωση. Είναι κατηγορηματικός ως προς την 

έκπτωση, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της 

σύμβασης. Το επαναστατικό δίκαιο προβλέπει, να 

προχωρήσει η απ΄ ευθείας ανάθεση, χωρίς να λάβει 

υπόψη της τις ενστάσεις ή κάτι άλλο, που υποθάλπει 

την διαπλοκή. 

4.  67.  Έγκριση απ’ ευθείας 

ανάθεσης προμήθειας 

γευμάτων με διαδικασία 

κατεπείγοντος για τη 

σίτιση των μαθητών του 

Μουσικού Γυμνασίου-

Λυκείου Δράμας 

Το ΔΣ  

Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο 

της υπηρεσίας, την εισήγηση του εισηγητή καθώς 

και την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, η 

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα 

 

 

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

 Την απ΄ ευθείας ανάθεση  της 

σίτισης των μαθητών του μουσικού σχολείου, 

σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, επειδή είναι κατεπείγουσα ανάγκη να 

σιτισθούν οι μαθητές, οι οποίο απ΄ την αρχή της 

χρονιάς, ταλαιπωρούνται λόγω του ότι η σύμβαση 

που ξεκίνησε σωστά από τον Δήμο, έγκαιρα, 

προσέκρουσε σε διαδικασίες ανυπέρβλητες και δεν 

μπορεί ο Δήμος να τις αντιμετωπίσει εδώ και τόσο 

καιρό και ήδη έχει προσφύγει με ένστασή του προς 

το Ελεγκτικό Συνέδριο και ήδη έχει εκπέσει ο 

προηγούμενος ανάδοχος, ο οποίος είχε απ΄ ευθείας 

ανάθεση με σάντουϊτς και υπήρχαν σοβαρά 

προβλήματα στη σίτιση των μαθητών, και για το 

ποσό των   110.345,02 €  με ΦΠΑ – 

προεκτιμούμενος προϋπολογισμός (3,29 € το 

ανώτερο για γεύμα συν ΦΠΑ επί το σύνολο των 69 

ημερών έως και 31/05/2019 επί 392 - Σύνολο 

αριθμού   παιδιών)   μέχρι της εξαντλήσεώς του ή 

μέχρι την ανάδειξη αναδόχου και την υπογραφή 

σύμβασης με ανάδοχο από τον διαγωνισμό. 

 

 Αναθέτει απ΄ ευθείας  στον 

οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

, ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος  στον  

ανοικτό  μειοδοτικό  διαγωνισμό γιατί   προσέφερε 

την συμφερότερη  προσφορά  μόνο βάσει τιμής 



μεταξύ τεσσάρων συμμετασχόντων οικονομικών 

φορέων  και συγκεκριμένα  2,84 ευρώ  για γεύμα 

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ )   και 1,99 

ευρώ  (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για 

σάντουϊτς /χυμό . 
       Σε περίπτωση μη αποδοχής εκτέλεσης της 

προμήθειας από τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε θα  ανατεθεί  στον 

δεύτερο , τρίτο , τέταρτο σύμφωνα με τον  πίνακα 

κατάταξης  οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού  

όπως αναφέρεται κατωτέρω :  

 

Οικονομικός Φορέας 

Τιμή ανά 

γεύμα 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Τιμή ανά 

σάντουιτς / 

χυμό
1
 

Οικονομική 

Προσφορά (χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 2,84 1,99 168.105,28 

ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε. Π. Ε. 
3,14 2,00 185.862,88 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΛΣΑΜΗ ΤΟΥ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
3,25 2,00 192.374,00 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
3,29 1,90 194.741,68 

 

 

Γ) 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). 

 

Δ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 

αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α 70.01.6481.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας 

 

 

Δράμα   05-02-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


