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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19 Απριλίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 12/2022 από (19-04-2022) 
της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

12.- (138 - 2022 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση 

όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 
πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2022. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  19 Απριλίου 
2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.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: 7707/15-04-2022 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 Ζορμπάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Καραγιάννης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Θεοδωρίδης Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 Αλικιώτης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο 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 :  Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για 
την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου 
Μαραθώνος έτους 2022. 

Η δαπάνη είναι συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 708.382,21 € (καθαρή αξία 571.275,98 
€, ΦΠΑ 24% 137.106,23 €). Η δαπάνη ποσού 346.000,00€ έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
του έτους 2022 στον Κ.Α. εξόδων 70.6117.02 και αναμένεται χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ για 
την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού. Η χρηματοδότηση καθώς και το υπόλοιπο του κόστους 
θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  
1. Για την ομάδα Α με συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 98.709,00 € (καθαρή αξία 

79.604,03 €, Φ.Π.Α. 24% 19.104,97 €): 
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 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)» του Ν.4412/2016,  
2. Για την ομάδα Β, με συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 609.673,22 € (καθαρή αξία 

491.671,95 €, Φ.Π.Α. 24% 118.001,27 €): 
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων 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 :  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΚΛΑΔΟΣ : ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Εισαγωγή, 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 άρθρο 7 παρ. 1 «Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων 
[ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά ταμεία ή η ¨Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.¨ 
(¨ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.¨)], υποχρεούνται να προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την χρονική 
περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του 
άρθρου 15 του ν.2743/1999 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4676/2020 (Α’ 67) 
και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων 
εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεός πρέπει να διαθέτει (3), τουλάχιστον ναυαγοσώστες, 
υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών.» 

Στο άρθρο 16 του Ν.4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-02-2020) αναφέρει ότι «Η υποχρέωση αυτή ισχύει 
κατά την χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10:00 έως 18:00.».  

Επιπλέον με το από 16-08-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020, 
αποφασίστηκε η διεύρυνση του ωραρίου του ναυαγοσώστη κατά τις πρωινές ώρες, από 08:00-
18:00, για τις παρακάτω λουτρικές εγκαταστάσεις «Παραλία από οδό Αγ. Μαρίνας έως Αγ. 
Παντελεήμονα», «Παραλία Μπρεξίζα» και «Παραλία έμπροσθεν καταστημάτων LA COSTA και 
DIVERS». 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 «Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη 
λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται από τους υπόχρεους της παρ. 1, σε νομίμως λειτουργούσα 
σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, …, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων των 
(α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1  υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή».  

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά των αρμόδιων Λιμεναρχείων και πιο συγκεκριμένα από :   
α) το με αρ. πρωτ. 2131.16/2852/21 27-08-2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας και 
β) το με αρ. πρωτ. 2132.9/4687/2021 16-09-2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, 
με τα οποία διαβιβάστηκαν στο δήμο τα από 16-08-2021 και 14-12-2021 και 12-08-2021, αντίστοιχα, 
Πρακτικά της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/31-08-2020)  
οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις για το έτος 2022 
και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες είναι: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΟΣΤΑ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

1 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ, ΜΟΝΟ για 
το πρώτο χιλιόμετρο της παραλίας 
(εκκινώντας από το νότιο τμήμα 
αυτού – πάρκινγκ Σχινιά) 

2800m ΤΡΙΑ (03) ΝΑΙ 

2 
Παραλία από ΜΑΚΑΡΙΑ Πηγή έως 
οδό Ευρώπης   

1600m ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΝΑΙ 

3 
Παραλία από οδό Αγ. Μαρίνας έως 
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ  

400m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

4 
Από οδό Λεωνίδα Σπαρτιάτη έως 
ξενοδοχείο «ΚΑΚΑΡΗΣ» 

1570m ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΝΑΙ 

5 
Παραλία Μπρεξίζα (από προέκταση 
πρώην Αμερικανικής Βάσης έως 
προέκταση οδού Απόλλωνος) 

400m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

6 
Παραλία από νότια του λιμενίσκου 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ έως οδό Νίκου 
Πλαστήρα 

400m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 
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7 
Παραλία ΖΟΥΜΠΕΡΙ από οδό Αγίας 

Παρασκευής έως ΚΥΕ «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» 

530m ΔΥΟ (02) ΟΧΙ 

8 
Παραλία έμπροσθεν καταστημάτων 

«LA COSTA» και «DIVERS» 

370m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

9 

Παραλία ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ μεταξύ 

κατασκηνώσεων Στρατού Ξηράς 

έως κατάστημα «AQUA» 

90m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

10 
Παραλία «ΜΙΚΡΟ ΣΕΣΙ» 

Γραμματικού  

200m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

11 Παραλία Βαρνάβα  
400m ΕΝΑ (01) ΟΧΙ 

Επομένως οι ανωτέρω ακτές θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης από είκοσι (20) 

ναυαγοσώστες. Η περίοδος υποχρέωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη για το έτος 2022 ανέρχεται σε 

122 ημέρες. 

ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 

2022, το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε τη με αριθμό Π2/2022 

μελέτη, η οποία περιλαμβάνει α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, δ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ε) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 708.382,21 € (με το Φ.Π.Α. 24%). 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του 

Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022, θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια δύο διαδικασιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών) όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του 

Ν.4412/2016, προκειμένου να έχουμε συμβασιοποιήσει μέχρι την 01-06-2022 και να μην 

επιβαρυνθεί ο δήμος με ενδεχόμενα πρόστιμα από το λιμεναρχείο. Οι διαδικασίες αφορούν:  

α) τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για το διάστημα από 01-06-2022 έως 17-

06-2022, εκτιμώμενης αξίας 79.604,03€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 98.709,00€) και  

β) τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για το υπόλοιπο διάστημα από 18-

06-2022 έως 30-09-2022, εκτιμώμενης αξίας 491.671,95€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 609.673,22 €). Το ποσό που θα αναλωθεί στην πρώτη σύμβαση που θα 

προκύψει από τον ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό του 

προϋπολογισμού της παρούσας και η σύμβαση που θα προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό άνω 

των ορίων θα είναι μειωμένη κατά το ποσό αυτό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. στ‘ του Ν. 3852/2010 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: α)…, …, στ) 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….». 
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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. 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016: «1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει  προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης 

διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την 

ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της  Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του  τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 

67. Η προσφορά συνοδεύεται από τις  πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή. 2..., 3…, …, 4. 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, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 και την  παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.». 

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 του 

Ν.4412/2016 ότι: «…… ειδικά στις διαδικασίες σύναψης  δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, 

ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 121». Όπου, στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 121 του 

ανωτέρω Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω 

των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ …». 

Επισυνάπτονται σχέδια διακηρύξεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προσαρμοσμένο 

στην παρούσα υπηρεσία. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

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

δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι υπηρεσίες της παρούσας  ταξινομούνται υπό τον αριθμητικό κωδικό 

CPV : 92332000-7 " Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών ". 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 

παραλιών του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2022 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 708.382,21 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από 

χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ 70.6117.02 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία επαρκεί για το ποσό των 346.000,00€. Η 

χρηματοδότηση, που αναμένεται από το ΥΠΕΣ, καθώς και το υπόλοιπο του κόστους, ύψους 

362.382,22 €, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος με αναμόρφωση, πριν 

την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 7800/18-04-2022 (ΑΔΑ 

6ΧΦΧΩΛΜ-ΨΔΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 

έτος 2022 και έλαβε α/α 342 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα.  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Για την εκτέλεση της σύμβασης καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

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

Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ010400377 2022-04-14», και  εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με α.α. 342 και έλαβε σχετικό αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ 

«22REQ010417015 2022-04-18».  

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 τιμής. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

Η ανωτέρω δαπάνη διέπεται από το κάτωθι θεσμικό πλαίσιο : 

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 ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης», 

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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’ 3075/13.07.2021) 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΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
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11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)” 

12. της αριθμ. 63446/31.05.2021 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 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». 

27. του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/13-10-1999) «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» 

28. του ν. 4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-03-2020) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» 

29. του π.δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση 
άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 

Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 
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Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επισκεπτών και κατοίκων της 

πόλης μας για προστασία από ενδεχόμενες περιπτώσεις πνιγμού, εισηγούμαστε προς την 

Οικονομική Επιτροπή : 

1. Την έγκριση της μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 

αριθμό Π2/2022 για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 

του Δήμου Μαραθώνος έτους 2022. 

2. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Μαραθώνος έτους 2022 με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Ομάδα Α. 

3. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Μαραθώνος έτους 2022 με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ομάδα 

Β. 

4. Την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια διακηρύξεων 

των ανωτέρω διαγωνισμών. 

5. Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία εβδομαδιαία (ΧΤΥΠΟΣ) και μία ημερήσια 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ) εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, για κάθε 

διαδικασία χωριστά. 

 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική διακήρυξη του 

Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των 

υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.  

 

Μαραθώνας  19/04/2022 

 

Η συντάξασα 

 

 

 

 

Χρυσούλα 

Αλεξανδρή 

 

Η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη  

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. Θεοδωρίδη 
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Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 

1. Την έγκριση της μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμό Π2/2022 για την παροχή υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαραθώνος 
έτους 2022. 
2. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων 
παραλιών του Δήμου Μαραθώνος έτους 2022 με Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Ομάδα Α. 
3. Την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων 
παραλιών του Δήμου Μαραθώνος έτους 2022 με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ομάδα Β. 
4. Την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων σύμφωνα με τα συνημμένα 
σχέδια διακηρύξεων των ανωτέρω διαγωνισμών. 
5. Την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία εβδομαδιαία (ΧΤΥΠΟΣ) 
και μία ημερήσια (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ) εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016, για κάθε διαδικασία χωριστά. 
 
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με 
περιληπτική διακήρυξη του Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (138 – 2022 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. Ζορμπάς Γεώργιος 

2. Μπούσουλας Ιωάννης 

3. Σωτηρίου Ευάγγελος 

4. Καραγιάννης Νικόλαος 

5. Γεραμάνης Στυλιανός 

6. Θεοδωρίδης Στέφανος 

7. Αλικιώτης Βασίλειος 

8. Νησιώτης Γεώργιος 

 

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