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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 Δεκεμβρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 39/2021 από (1-12-2021) 
της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

2.- (414 - 2021 ΟΕ)  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
προμήθεια ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες 
των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του δήμου. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  1 Δεκεμβρίου 
2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, δια 
περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της 
από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» 
(ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 23283/26-11-2021 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 και τα (9) εννέα 
μέλη: 
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Μπατζές Νικηφόρος Αναπληρωματικό μέλος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  
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4 Τσακιργιάννης Βασίλης, Αντιδήμαρχος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα 

ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα 
προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα :  Περί λήψης απόφασης για την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ενός 

καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών 

– παιδικών σταθμών του δήμου. 

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 86.800,00 Ευρώ (καθαρή αξία ποσού 

70.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 16.800,00€), θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7132.01 του προϋπολογισμού 

των οικονομικών ετών 2021-2022 του Δήμου Μαραθώνος. 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ :  Χρυσούλα Αλεξανδρή  

ΚΛΑΔΟΥ :   ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Κυρίες, Κύριοι 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 

«Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος, με το με αριθ. πρωτ. 82/28.01.2021 έγγραφό του, μας 

διαβιβάζει τη με αριθμό 97/2020 Απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου του, περί υποβολής 

αιτήματος στο δήμο για την αγορά ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για 

την κάλυψη αναγκών του νομικού προσώπου. 

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Σε συνέχεια του ανωτέρω, η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος μας υποβάλει την με αριθμό 17/2021 μελέτη για την 

προμήθεια ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων, για τις ανάγκες των 

βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει: α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, β) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, δ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και ε) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 70.000,00 Ευρώ. 

Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 86.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(καθαρή αξία 70.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 16.800,00€) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, σε βάρος 

του Κ.Α. του σκέλους των εξόδων 15.7132.01, του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 

(42.800,00€) και 2022 (44.000,00€). 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό: 

34114400-3 «Μικρά λεωφορεία». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Για την ανωτέρω προμήθεια καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων η απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης με α.α. 367 με αριθμό πρωτοκόλλου 22286/15-11-2021 και με ΑΔΑ: 

ΨΟΕ1ΩΛΜ-Ψ66.  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «21REQ009519237 2021-11-11», το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης με α.α. 367 και έλαβε σχετικό ΑΔΑΜ 21REQ009585896 2021-11-23. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η προμήθεια θα υλοποιηθεί κατόπιν ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 

μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς στο παρόν έτος έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο 

διαδικασίες του δήμου μας με παρεμφερή είδη. 

Για τις συμβάσεις άνω των ορίων προβλέπεται συγκεκριμένα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 27 του ανωτέρω Ν. 4412/2016 ότι: «Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της 

προκήρυξης σύμβασης, […]». Ωστόσο, στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ανωτέρω Ν. 4412/2016 

αναφέρεται ότι «η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται 

την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, […]», γεγονός που μας επιτρέπει να συντομεύσουμε 

τη διαδικασία κατά πέντε (5) ημέρες εφόσον η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονικά 

μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. στ του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή «Αποφασίζει 

για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες….». Επομένως παράλληλα με την κατάρτιση των όρων της 

διακήρυξης δύναται να εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της 

διακήρυξης την οποία καταρτίζει και συντάσσει. 

Επισυνάπτεται σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προσαρμοσμένο στην 

παρούσα προμήθεια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Για την ανάδειξη προμηθευτή της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης κριτήριο κατακύρωσης όπως 

αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων 

που προβλέπονται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2018 και αναλύονται στους όρους του σχεδίου της 

διακήρυξης. Συγκεκριμένα : 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   
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1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Θάλαμος  οδήγησης - επιβατών 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

8 Καθίσματα επιβατών 100-120 10,00 

9 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00 

10 Σύστημα διεύθυνσης  100-120 10,00 

11 Διαστάσεις αμαξώματος  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη - 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης - Δωρεάν Συντηρήσεις (Service) 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 

σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
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προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 

μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, 

εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

και της μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι διατάξεις : 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

9. της με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  

10. της με αριθμό 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 
εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

11. της με αριθμό Κ.Υ.Α. οικ. 98979ΕΞ2021 (Β’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)»  

12. της με αριθμό 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

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

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. 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» 

18. 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»  

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» 

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

26. του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθ. πρωτ. 82/28.01.2021 έγγραφο του 

Νομικού Προσώπου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» του Δήμου Μαραθώνος, εισηγούμαστε προς την Οικονομική 

Επιτροπή : 

 Την προμήθεια ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για τις ανάγκες 

των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του δήμου, με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό άνω των ορίων.  

 Την έγκριση της με αριθ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, ως τεύχος της 

διακήρυξης. 

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

 Την δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΑΛΜΟΣ) και μία ημερήσια (ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

245 του N. 4782/2021 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. 

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 της προμήθειας.  

 

Μαραθώνας 23/11/2021 
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Για την σύνταξη 

Η υπάλληλος του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

 

Αλεξανδρή Χρυσούλα 

Για τον έλεγχο 

Η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

Αναστασία Κελεπούρη 

Θεωρήθηκε 

Η προϊσταμένη 

Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

 

 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου 

Ο Δήμαρχος  

 

 

 

 

 

Στέργιος Τσίρκας  

 

 

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
 

 
Η Οικονομική επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των κ. Γεραμάνη και κ. Νησιώτη 

 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα εγκρίνει λαμβάνοντας υπόψη 

και το με αριθ. πρωτ. 82/28.01.2021 έγγραφο του Νομικού Προσώπου 
«ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» του Δήμου Μαραθώνος: 

 Την προμήθεια ενός καινούργιου σχολικού λεωφορείου μεταφοράς νηπίων για 
τις ανάγκες των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του δήμου, με Διεθνή 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων.  

 Την έγκριση της με αριθ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου 
Μαραθώνος, ως τεύχος της διακήρυξης. 

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

 Την δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες, δύο εβδομαδιαίες (ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΑΛΜΟΣ) και μία ημερήσια (ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 245 του N. 4782/2021 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν. 3548/2007. 
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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 της προμήθειας.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (414 – 2021 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 Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Μπατζές Νικηφόρος 

2. Τσακιργιάννης Βασίλης 

3. Σωτηρίου Βαγγέλης 

4. Κυπαρίσσης Βαγγέλης 

5. Μπούσουλας Γιάννης 

6. Γεραμάνης Στυλιανός 

7. Ζούρος Γιώργος 

8. Νησιώτης Γιώργος 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
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