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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 22 ΜΑΙΟΥ 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 17/2019 από (22-5-
2019) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

4.- (129 - 2019 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την τροποποίησης της μελέτης 

και επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια υδροφόρου οχήματος. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  22 
Μαΐου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 9544/17-5-2019 

έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία 
και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού 
διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν 
παρόντα τα (5) πέντε μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 
Θανασιάς Βάιος, Εκτελών καθήκοντα Δημάρχου –  
Προέδρου ΟΕ 

 

2 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

3 
Ευαγγελίου - Ρίζου Χάιδω Αναστασία, Δημοτικός  
Σύμβουλος – Μέλος 

 

4 Κοροβέσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   Απών αν και νόμιμα 
κλήθηκε 

5 Αλεξανδρής Πέτρος,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Ζαγάρης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Στάμος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Απών αν και νόμιμα 
κλήθηκε 

8 Μυλωνά Σταματία, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος Απών αν και νόμιμα 
κλήθηκε 

9 Πατεράκη Καλλιόπη, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος Απών αν και νόμιμα 
κλήθηκε 

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
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Κατόπιν της από 10-5-2019 δήλωσης παραίτησης του κ. Ηλία Ψηνάκη από το αξίωμα του 
Δημάρχου Μαραθώνος η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αριθ. πρωτ. 49157/13807/13-5-2019 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 60 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. πρωτ. 49447/13883/13-5-2019 
Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, από την ως άνω 
αποδοχή της παραίτησης του κ. Ηλία Ψηνάκη από το αξίωμα του Δημάρχου Μαραθώνος και 
μέχρι να εκλεγεί νέος Δήμαρχος (σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου), τα καθήκοντά 
του εκτελεί ο κ. Βάιος Θανασιάς του Θεοδώρου, δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος 
συνδυασμού «ΠΟΛΙΤΕΣ», ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους (κατόπιν της από 
5-2-2015 επιστολής ανεξαρτητοποίησης της κας Βασιλικής Σταυρακοπούλου – Κατσαρού από 
το συνδυασμό «ΠΟΛΙΤΕΣ»), σύμφωνα με τη με αριθ. 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  
Ως εκ τούτου δεδομένου ότι ο παραιτηθείς Δήμαρχος ήταν και Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, ο ως άνω δημοτικός Σύμβουλος κος Βάιος 
Θανασιάς που εκτελεί τα καθηκόντα του Δημάρχου σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτελεί και τα 
καθήκοντα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι την εκλογή νέου Δημάρχου κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 60 Ν. 3852/2010. 

 

Ο εκτελών καθήκοντα Δήμαρχου και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής,  ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ :  17 /5/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  -----------------------------------------------------------  

Ταχ. Δ/νση : Οινόης 6 ,Μαραθώνας  

Tαχ. Kωδ    : 19007 

 Τηλ             : 2294320934-974 

 Email          : kathariotita@marathon.gr 

                                                                                                     Προς 

Την οικονομική επιτροπή  

Δήμου Μαραθώνος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της μελέτης «Προμήθειας 

υδροφόρου οχήματος» και επαναπροκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

  

 Όπως γνωρίζετε η υπηρεσία μας είχε προβεί στην σύνταξη της υπ’ αριθμ.. 14/2018 

μελέτης για την προμήθεια ενός καινούργιου υδροφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου. 

Ο ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός είχε προγραμματισθεί με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών για τις 26-3-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4462/1-3-2019 διακήρυξη 

στον οποίο δεν συμμετείχε καμία εταιρεία. 

Μετά από επικοινωνία με διάφορες εταιρείες, η δυσκολία στην πρόθεση συμμετοχής 

τους στον διαγωνισμό, δημιουργούν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπερκατασκευής του 

πλήρους οχήματος και συγκεκριμένα οι τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τις αντλίες νερού 

πυροσβεστικού τύπου και τον μηχανισμό  που υποστηρίζει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού που είναι 

χαμηλός.  

Στην μελέτη που αφορά την υπερκατασκευή  του οχήματος είχαν προβλεφθεί  αντλίες 

νερού πυροσβεστικού τύπου και χειρισμούς υπερκατασκευής με τεχνικές προδιαγραφές που 

παραπέμπουν σε εξειδικευμένο πυροσβεστικό εξοπλισμό που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται 

σε οχήματα πυρόσβεσης και όχι σε συνήθη βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται να έχουν 

διευρυμένες χρήσεις που συνήθως εξοπλίζονται οι Δήμοι.   

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε, προτείνουμε  

την τροποποίηση της μελέτης και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού,  όσο αφορά τις 

αντλίες πυροσβεστικού τύπου και τον εξοπλισμό που τις ακολουθεί, με άλλες αντλίες όπως 

περιγράφονται στην νέα μελέτη, πληρώντας όμως τις υπόλοιπες απαιτήσεις, (δυνατότητες 

πυρόσβεσης διαθέτοντας κανόνι οροφής με προστατευτικά κιγκλιδώματα για τον 

χειριστή, μάνικα με εκτυλίκτρια, πυροσβεστικούς σωλήνες, μπάρα κατάβρεξης και 

πλύσης δρόμων).   

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                     ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                          ΒΑΪΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ  

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
 
             
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Ομόφωνα 

Εγκρίνει την εισήγηση του εκτελούντος τα καθήκοντα 

Δήμαρχου και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και 

συγκεκριμένα εγκρίνει: 

 Την έγκριση της ως άνω εισήγησης και της τροποποιημένης μελέτης με 
αριθμό 7/2019 και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 

 Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο διακήρυξης. 

 Την δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ & 
ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και μια ημερήσια (ΘΡΙΑΣΙΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με 
περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου ο οποίος θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών.  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (129 – 2019 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή 
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το 

Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  

 

 
 
 

Ο εκτελών καθήκοντα Δήμαρχου και  
Προέδρου                                        

            ΤΑ ΜΕΛΗ 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

  

Βάιος  Θανασιάς 
 

 
1. Νησιώτης Γεώργιος 

 
2. Ευαγγελίου - Ρίζου Χάιδω Αναστασία 
 
3. Ζαγάρης Γιάννης 

 

4. Αλεξανδρής Πέτρος 
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