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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 326/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ  «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ».

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα και σε εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου  10 του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των 
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14.384/23-10-2020 του Προέδρου της, που 
είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  και είχε δημοσιευθεί  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα  (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. μέλος.

1. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-
Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη  της συνεδρίασης  της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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            Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας 
για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας».

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθμ.  πρωτ.  13.297/6-10-2020  εισήγηση  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την  αριθμ.  πρωτ.  248/2020 
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,   για  την  έγκριση  του  από  6-10-2020 
Πρακτικού  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  με  τίτλο 
«Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού», το οποίο έχει ως εξής;

Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον 

περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού».

Στην Έδεσσα την  6/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού,  η  οποία  
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 248/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό  για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική και 
ψυχολογική  υποστήριξη  για  τον  περιορισμό  φαινομένων  κοινωνικού 
αποκλεισμού»  όπως  ορίζεται  στην  11956/14-9-2020 διακήρυξη  του  Δημάρχου,  
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  τριάντα τριών χιλιάδων  τριακοσίων εξήντα ευρώ  
(33.360,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 36.000,00€).  
Σημ. ΦΠΑ 24% προβλέπεται μόνο για στις ενέργειες ΣΤ με προϋπολογισμό 11.000,00€  
άρα 2.640,00€ και  με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την  πλέον συμφέρουσα από  
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:
1) Νίκος Ουζούνης, πρόεδρος (αναπλ.) της επιτροπής,
2) Αθανασία Κρυσταλίδου, τακτικό μέλος,
3) Κατερίνα Αθανασίου, τακτικό μέλος.
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προέβη  στην  παραλαβή  των  φακέλων  προσφορών  που  
κατέθεσαν  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς.  Συγκεκριμένα  κατατέθηκαν  στο  
πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  δύο  (2)  προσφορές,  οι  οποίες  έλαβαν  τους  αντίστοιχους  
αριθμούς πρωτοκόλλου, όπως αυτοί σημειώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν  
μπορεί  να  γίνει  δεκτή  καμία  άλλη  προσφορά  και  άρχισε  η  διαδικασία  της  
αποσφράγισης.
Αρχικά  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  των  προσφορών  
(σφραγισμένος φάκελος κλπ). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από  
τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν.
Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1. MASTER-ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
13144/5-10-2020
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.

ΟΡΑΜΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Ν.ΠΕΛΛΑΣ

13259/6-10-2020 (ΩΡΑ: 10:15’)

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η  επιτροπή  διαγωνισμού  προέβη  στην  εξέταση  των  φακέλων  δικαιολογητικών  
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.
Από την εξέταση των φακέλων προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας  MASTER-ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – δεν υπάρχει έγγραφο 
διασφάλισης προσβασιμότητας ΑμεΑ, όπως αναφέρεται στο 1.3 της Διακύρηξης με τίτλο  
Προδιαγραφές. 
Ο  οικονομικός  φορέας  ΟΡΑΜΑ-ΚΕΝΤΡΟ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  Ν.ΠΕΛΛΑΣ  δεν  πληρούσε  τις  
προϋποθέσεις της 2.4.2 και συγκεκριμένα  την 2.4.2.2 και 2.4.2.3 της Διακήρυξης.
Μετά από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη:

− του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως  
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

− του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή  
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  
Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,  
τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  
3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

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

− 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,

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων  
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

− του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  
Συνέδριο»,  

−  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της  
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση,

− του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

− 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”,

− του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ.  11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού  
Εσωτερικών,
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− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
− του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα”,
− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια  

έγγραφα και στοιχεία”,
− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
− της με αρ.  57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')  Απόφασης  

του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  
διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

− των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των  
λοιπών διατάξεων  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από  τα οριζόμενα στα  
συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου  
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν  
αναφέρονται ρητά παραπάνω,

− την με αριθμ.  πρωτ. 1994/03-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  
Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. Κεντ.Μακεδονία 2014-2020.

− Την αρ.  403/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω7ΜΑΩΡΠ-Ξ4Κ) 
− την υπ. αριθμ. 248/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για  

την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  τον  καθορισμό  των  όρων  για  τη  
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας και τη σύσταση της Επιτροπής  
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

καθώς επίσης και τον έλεγχο όλων των φακέλων των οικονομικών φορέων δεν γίνονται  
δεκτές οι προσφορές για τους προαναφερθέντες λόγους.

Το παραπάνω πρακτικό αποτελεί και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού προς την  
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτική 
και  ψυχολογική  υποστήριξη  για  τον  περιορισμό  φαινομένων  κοινωνικού 
αποκλεισμού».
Έτσι  σήμερα  την  6/10/2020  και  ενώ  έχει  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος,   η  Επιτροπή  
Διαγωνισμού  ολοκληρώνει  και  υπογράφει  παρακάτω,  το  παρόν  Πρακτικό  και  
ακολούθως  το  διαβιβάζει  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  προς  
έγκριση καθώς και απόφαση επαναδημοπράτησης με τους ίδιους όρους. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
          Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  εξέτασε  με  προσοχή  τα  στοιχεία  της 
δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα έλαβε υπόψη 
της: 
          α)τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως 
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  40  παρ.  1ι  του  Ν.  4735/20120  (  ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

β) την αριθ. 248/2020 απόφασή της, 
γ) το αριθμ. πρωτ. 13297/6-10-2020 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
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δ)την αριθμ. πρωτ. 11.956/14-9-2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Συμβουλευτική  και  ψυχολογική 
υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α. Την έγκριση του  αριθμ. πρωτ.  13297/6-10-2020  πρακτικού της 

Επιτροπής διαγωνισμού.
              Β. Την απόρριψη των προσφορών των φακέλων των δύο οικονομικών φορέων 
που  συμμετείχαν  στο  Διαγωνισμό  για  τους  λόγους  που  επικαλείται  η  Επιτροπή 
Διαγωνισμού στο ανωτέρω Πρακτικό.
             Γ.  Την επαναδημοπράτηση του Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
«Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού», με τους ίδιους όρους δημοπράτησης όπως αυτοί έχουν 
καταρτιστεί με την αριθμ. 248/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 326/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Σωτήριος  Μούκας  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά και Αναπληρωματικά.
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