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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               01.07.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αριθμός Απόφασης:  182/2020 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών  «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ 
του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020». Προσωρινή Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος 
Διαγωνισμού.  
 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την 
11.372/01-07-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 4) 
Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 7) Κουσίδης Γεώργιος 
(μέλος). 
Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 

Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης 
συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του σε 
χρονικούς περιορισμούς και έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το : 
 
Ιστορικό Δημοπράτησης 

Με την με αριθμ. 158/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Θ36ΩΨΕ-2Η2) εγκρίθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 
έτους 2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
και εκτιμώμενη αξία 55.129,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
48.316,50€,  ΦΠΑ: 6.812,62€) ενώ με τις με αριθμ.401-402/10-06-20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΑΘΠΩΨΕ-8ΙΜ, ΨΘΑ6ΩΨΕ-Φ7Μ) αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 820/20 διακήρυξη, η οποία 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 20PROC006873247/26-06-20. 

 

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: 

Τμήμα Α: Τα παιδιά ηλικίας από 7 έως 14 ετών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και συγκεκριμένα  
Φιλοξενία 60 παιδιών για χρονικό διάστημα 11 διανυκτερεύσεων 
Εκτιμώμενης αξίας 7.854,00€  πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολικό ποσό 8.961,41€ με ΦΠΑ 
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Τμήμα Β: Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στηρίζοντας το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ που 
λειτουργεί στο Δήμο,  
Φιλοξενία 65 παιδιών ΑΜΕΑ για χρονικό διάστημα 15 διανυκτερεύσεων 
Εκτιμώμενης αξίας 40.462,50€  πλέον ΦΠΑ 13% και 24%  ήτοι συνολικό ποσό 46.167,71€ με ΦΠΑ 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος».  

 
Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 30-06-20, στην επιτροπή κατατέθηκε ένας (1) φάκελος υποψήφιου 
αναδόχου και συγκεκριμένα από την εταιρία ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, με διακρ.τίτλ. «YUPPI CAMP», 
αριθμ.πρωτ. προσφ. 11153/26-06-20 για το τμήμα Β) Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ. 
Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι η υποψήφια εταιρία κατέθεσε τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής  και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους ήταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης. 
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς η οποία ήταν η 

ακόλουθη: 
Για το Τμήμα Β) Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ 

Α/Α Εταιρία Ημερήσιο Κόστος 
προσφοράς 

Παιδιά* 

1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, με διακρ.τίτλ. 
«YUPPI CAMP» 

41,00€ 3 

(*)Αφορά τον αριθμό των παιδιών, τα οποία θα φιλοξενηθούν από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση ήτοι δεν θα 
καταβληθεί ποσό από τον δήμο. 

Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς: (65 παιδιά- 3 παιδιά δωρεάν) x 15 Διανυκτερεύσεις x 41,00€ = 39.975,00€ 
πλέον ΦΠΑ 

Ανάλυση ΦΠΑ: 

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ποσοστό Αξία 
ανά υπηρεσία 

(1) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ (2) 

ΦΠΑ 
(3)=(1)x(2) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Διανυκτέρευση 90% 35.977,50€ 13% 4.677,08€  

2. Εστίαση/ Διάφορες 
παρεχόμενες υπηρεσίες 10% 3.997,50€ 

24% 959,40€  

Σύνολο 100% 39.975,00€  5.636,48€ 45.611,48€ 

 
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 
α) άρθρο  106 αναφορικά με την ματαίωση διαδικασίας ήτοι 
«1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης» 

3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
7. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 
8. Του Ν.749/48 (ΦΕΚ Α’ 200) «Περί παιδικών εξοχών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων» 
Β)  Των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής: 
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1. Την μελέτη από το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού. 

2. Τις με αριθμ. 401-402/10-06-20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΑΘΠΩΨΕ-8ΙΜ, ΨΘΑ6ΩΨΕ-Φ7Μ). 
3. Την 158/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Θ36ΩΨΕ-2Η2) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
4. Την με αριθμ. 820/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
5. Το από 30-06-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  
 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 30/06/20  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
Β) Την Προσωρινή Κατακύρωση για το τμήμα Β) Φιλοξενία Παιδιών ΑΜΕΑ της αρχικής ανάθεσης για την  
«Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020», στην 
εταιρία ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, με διακρ.τίτλ. «YUPPI CAMP», ΑΦΜ 094298045, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Στρ. Γενναδίου 70, Τ.Κ. 54250 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280692 ενώ η κατασκήνωση 
βρίσκεται στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, τηλ. 23740 23860, 23740 23960 με ημερήσιο κόστος 41,00€ και φιλοξενία 
τριών (3) παιδιών χωρίς επιβάρυνση δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους 
ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της ανάθεσης. Η ανάθεση αφορά ποσό 39.975,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
45.611,48€ με ΦΠΑ 13% και 24%. 
Γ) Για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα Α: Φιλοξενία παιδιών 7-14 ετών σε 
κατασκηνώσεις δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 30/06/20  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
Β) Εγκρίνει την Προσωρινή Κατακύρωση για το τμήμα Β) Φιλοξενία Παιδιών ΑΜΕΑ της αρχικής ανάθεσης για την  
«Φιλοξενία παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020», στην 
εταιρία ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, με διακρ.τίτλ. «YUPPI CAMP», ΑΦΜ 094298045, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Στρ. Γενναδίου 70, Τ.Κ. 54250 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280692 ενώ η κατασκήνωση 
βρίσκεται στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, τηλ. 23740 23860, 23740 23960 με ημερήσιο κόστος 41,00€ και φιλοξενία 
τριών (3) παιδιών χωρίς επιβάρυνση δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους 
ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της ανάθεσης. Η ανάθεση αφορά ποσό 39.975,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
45.611,48€ με ΦΠΑ 13% και 24%. 
Γ) Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα Α: Φιλοξενία παιδιών 7-14 ετών σε 
κατασκηνώσεις δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. 
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  182/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  02.07.2020  
        
        O Πρόεδρος  

                 
 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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