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                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  16 - 05 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 176/ 2016 
 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση και επανάληψη διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-

14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016». 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Μαΐου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6116/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Μανωλόπουλος Βασίλης 1 Αβραµίδης Κυριάκος 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
4 Σουσλόγλου Νικόλαος 4 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 6 Λαδάς Ευάγγελος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8  
9 Κατζικάς Γεώργιος 9  

10 Εµεινίδης Αναστάσιος  10  
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  12  
13 Κεσόγλου Παύλος 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Καρράς Ευστράτιος 16  
17 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Ράπτου Ολγα  22  
23 Καζαντζίδης Γεώργιος 23  
24 Αβραµίδης Μωϋσής 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης  25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 
του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη 
Ελένη, η οποία και παρέστη 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Με την µε αριθµό απόφαση δηµοτικού συµβουλίου 152/25-04-16 εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήµου σε 
κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισµού 41.987,50€ πλέον ΦΠΑ 
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 46.091,78€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23% ενώ µε την µε 
αριθµό 081/04-05-16 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίσθηκε 
η 16-05-15.  
Ωστόσο, η τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανάθεσης έγινε εκ παραδροµής όπως και 
στην περσινή χρονιά (26-03-15) ήτοι ο υπολογισµού του ΦΠΑ έγινε σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1189/29-07-13 
«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), για την 
υπαγωγή της εστίασης στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ παραγ.8 περιπτ.δ) διαµονή µε το σύστηµα all 
inclusive και την ΠΟΛ.1017/09-01-14 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 
Α’ 288), για την παράταση εφαρµογής µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση», όπου ο συντελεστής 
ΦΠΑ ήταν ο υπερµειωµένος 6,5%, ο µειωµένος 13% και ο κανονικός 23%. 

Αποτέλεσµα ήταν ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανάθεσης να αφορά ποσό 46.091,78€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5%, 13% και 23%. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. 1 (περ. α’ και γ’) του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις 
για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (ΦΕΚ Α’ 
80/16.07.15) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 Πράξης Νοµοθετικού (ΦΕΚ Α’ 
84) και β) της εγκυκλίου ΠΟΛ.1161/15 «(Α∆Α: Ψ4ΒΙΗ-66Μ) : ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον εφαρµοστέο 
συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων, ο υπολογισµός του ΦΠΑ γίνεται µε δύο συντελεστές 
13% και 23%. 
Αναλυτικότερα, 
1. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος 
διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται από 
01.10.2015 και εφεξής στο µειωµένο συντελεστή 13% και  
2. δ) ∆ιαµονή µε το σύστηµα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένης της κατανάλωσης ποτών 
και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην ενιαία τιµή, όπως τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, χρήση οµπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), 
αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή 
που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή µη ποτών και για τις 
λοιπές παροχές που ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο. 
Με βάσει τα ανωτέρω, η ανάθεση θα αφορά συνολικό ποσό 48.067,51€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% 
και 23% ήτοι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός θα είναι αυξηµένος λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ, κατά 
1.975,73€. 
 
Συνεπώς, έχοντας υπόψη : 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
1. Του άρθρου 1 παρ. 1 (περ. α’ και γ’) του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη 
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (ΦΕΚ Α’ 



80/16.07.15) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 Πράξης Νοµοθετικού (ΦΕΚ Α’ 
84) 
2. Της ΠΟΛ.1161/15 «(Α∆Α: Ψ4ΒΙΗ-66Μ) : ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον εφαρµοστέο συντελεστή 
ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων 
3. Το άρθρο 21 του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και ειδικότερα: 
α) παρ.2 ήτοι 2. Η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία εκτελέσεως έργων και προµηθειών ακυρούται 
λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ'όσον εκ της παρατύπου διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας.  
Οµοίως ακυρούται η δι'ενσφραγίστων προσφορών δηµοπρασία, εάν αποδεδειγµένως προκύπτη 
συννενόησις ή συµπαιγνία των διαγωνισθέντων προς ανάληψιν του έργου ή προµηθείας άνευ πραγµατικού 
συναγωνισµού. Η επί της δηµοπρασίας επιτροπή εις τας άνω περιπτώσεις εκθέτει εν λεπτοµερεία εις το 
πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως και την γνώµην της επ'αυτών.  
β) παρ.5 ήτοι 5. Επανάληψις της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τας προηγουµένας 
παραγράφους, ακύρωσιν ή µη έγκρισιν. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται άπαξ, λόγω 
ασυµφόρου, κρινοµένου τούτου δι'αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.  
4. Την υπάρχουσα σχετική Νοµολογία (Πράξη 129/2013 του Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7, 294/2012 πράξη του 
Ελ.Συν.Κλιµ.Ζ, Μη ανακλητέα από την απόφαση του Ελ.Συν.2786/2012 Τµ 6, η οποία δεν αναθεωρήθηκε 
από την απόφαση Ελ.Συν.2907/2012 Τµ. Μείζονος-Επταµελούς Σύνθεση και απόφαση 2754/2011 
Ελ/Συν.Τµ.VI) καθώς και την 1505/12 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τµήµα VI και την µε αριθµό 95/2006 
Πράξη, Τµήµα VII. 
Β) 1. Την µε αριθµό 152/25-04-16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού 
2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµούς καταχώρησης 306,307/16 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωµής. 
3. Την 081/04-05-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίσθηκε η απαιτούµενη 
πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.  
4. Την µε αριθµό 475/16 διακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Το από 10-05-16 πρακτικό της επιτροπής 

 
κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

Α)  Να εγκρίνει το από 10/05/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Να ακυρώσει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ 
του δήµου σε κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 
28/80 δεδοµένου ότι τροποποιείται η τεχνική έκθεση του διαγωνισµού 
Γ) Να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)  Εγκρίνει το από 10/05/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Ακυρώνει τον διαγωνισµό για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ 
του δήµου σε κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016», σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆ 
28/80 δεδοµένου ότι τροποποιείται η τεχνική έκθεση του διαγωνισµού. 
Γ) Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση της τεχνικής έκθεσης, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.   

∆) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 176/2016 



 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  18 - 05 - 2016 
            Ακριβές Απόσπασµα 
  
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Βαλάνος Νικόλαος 


