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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ». 

Στα Σπάτα σήμερα 14 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 19587/10-06-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση  α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, 
οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την 
παράγραφο 6, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή  
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι 
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εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 4. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την 
ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία 
διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης» 
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. δ1' του Ν.3852/10 καθίσταται κατ' εξαίρεση 
αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
Στο Δήμο μας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο 
ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης ύπαρξης υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 31/2018, άρθρο 7 παρ. 1 «Οι Δήμοι … όταν 
παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού – παραλίας που 
θεωρείται λουτρική εγκατάσταση …. υποχρεούνται όπως : α) κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο και από ώρας 10:30 – 17:30, προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών». Προς αποφυγή 
δυσάρεστων καταστάσεων που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες όσο αφορά την ανθρώπινη ζωή των 
λουομένων με το δεδομένο ότι η Δημοτική Κοινότητα της Αρτέμιδος έχει πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής 
τα οποία σε πολλά σημεία έχουν χαρακτηριστεί χαρακτηριστεί ως λουτρικές εγκαταστάσεις – 
πολυσύχναστα σημεία  σύμφωνα με το από 15/02/19 πρακτικό σύσκεψης επιτροπής με αρ.πρωτ. 2131.16-
2/671/19  σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται ως πολυσύχναστες παραλίες με υποχρέωση ύπαρξης 
ναυαγοσώστη οι κάτωθι: 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Απαιτούμενα πόστα 
Ναυαγοσώστων 

1 Από οδό ΤΡΙΑΙΝΗΣ έως ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΡΕΙΣ (3) 

2 ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έως ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑ (1) 

3 ΤΕΡΜΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ έως τέρμα οδού Αγίας Βαρβάρας (club 
MACAMBO) 

ΕΝΑ (1) 

4 Aπό εκκλησία Αγίου Νικολάου έως το τέρμα οδού Ιωνίας ΕΝΑ (1) 

5 Παραλία ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (10η στάση Βραυρώνος 
έμπροσθεν CLUB ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ) 

ΕΝΑ (1) 

6 Παραλία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ΕΝΑ (1) 

7 Διασταύρωση ΕΝΑ (1) 

 
Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων ο Δήμος οφείλει να διαθέτει για την περιοχή της δικαιοδοσίας 

του ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων στο οποίο θα επιβαίνει ο 
χειριστής και ένας ναυαγοσώστης. Επιπλέον όταν τα απαιτούμενα πόστα ναυαγοσωστών σε μία παραλία 
είναι τρία (3) στην περίπτωση μας από την οδό ΤΡΙΑΙΝΗΣ έως ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ απαιτείται και ένας 
συντονιστής. Επομένως συνολικά απαιτούνται 10 ναυαγοσώστες ένας (1) συντονιστής  και ένας (1)  
χειριστής σκάφους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται 
στο Π.Δ. 31/2018 ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του κάθε ναυαγοσώστη, συντονιστή  και 
του χειριστή του σκάφους. 

Επιπλέον η  Δημοτική Κοινότητα της Αρτέμιδος παρουσιάζει λόγω της μορφολογίας της εξαιρετικά 
μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες λόγω προορισμού θερινών διακοπών 
με αποτέλεσμα την έντονη κίνηση στις ακτές. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 74/2019 μελέτη που εκπονήθηκε από τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 69.305,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 

Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν εκκινήσει 
τις διαδικασίες δημοπράτησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας  με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για το έτος 2019 σύμφωνα με τη υπ’ αριθ. 40/2019 μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 184.815,16€ με Φ.Π.Α.  κατά τον οποίο 
ελήφθη η 157/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω221Ω1Χ-ΟΦΕ) και καταρτίσθηκαν οι 
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όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την 192/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( 
ΑΔΑ : 6ΔΤΕΩ1Χ-ΒΙΠ).  Στην ανωτέρω διαδικασία υπάρχει μόνο μία προσφορά συγκεκριμένα από την 
εταιρεία ACTION CLUB HELLAS IKE η οποία θα αποσφραγιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, 
την Παρασκευή 14-06-2019.  
Εν τω μεταξύ όμως θα εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια της  υπ’ αριθ. 18303/31-05-2019 σύμβασης, 
που συνάφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016, το Σάββατο 15-06-
2019 και ο Δήμος θα έλθει σε αδυναμία  παροχής τη συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
Για την ανάδειξη αναδόχου μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα απαιτηθεί χρόνος (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς από την επιτροπή 
αξιολόγησης, απόφαση Ο.Ε για έγκριση των πρακτικών της επιτροπής, αποστολή πρόσκλησης στον 
ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος των δικαιολογητικών από την επιτροπή, 
απόφαση Ο.Ε. για την οριστική κατακύρωση, έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης από την 
Αποκεντρωμένη, πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού κλπ).  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, 
θα προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 30-6162.001 συνολικού ύψους 69.305,68 € στην πρώτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06), η αναθέτουσα αρχή 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την παραπάνω κατεπείγουσα ανάγκη:  

 Εκπόνησε την με αριθ. 74/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας  συνολικού ύψους δαπάνης 
69.305,68 € με τον ΦΠΑ 

 Θα συντάξει πρωτογενές αίτημα το οποίο θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων  

 Θα αποστείλει πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα ACTION – CLUB HELLAS IKE, ο οποίος ήταν 
και ο μοναδικός προσφέρων στην διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλει προσφορά έως την 
Πέμπτη 13-06-2019  

Με βάση τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία  :   
1. Να εγκρίνει την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης 
2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 74/2019 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Να λάβει υπόψη της το πρακτικό αξιολόγησης του τριμελούς οργάνου του άρθρου 32Α  του 

Ν.4412/16 
4. Να αναθέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης την υπηρεσία με τίτλο «Κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών» στην εταιρία ACTION –CLUB HELLAS IKE για τους λόγους που διεξοδικά 
αναλύονται ανωτέρω και σύμφωνα με την προσφορά της. Σημειωτέον ότι για τον ανάδοχο δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 Ν.4412/16 και τα δικαιολογητικά που έχει 
προσκομίσει προς απόδειξη του άρθρου 80 Ν.4412/16 , είναι σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με τα 
τηρούμενα στοιχεία στην υπηρεσία του τμήματος προμηθειών του Δήμου  

5. Να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο  να υπογράψει σύμβαση η οποία θα παύσει να  ισχύει με την 
έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει την προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης 
2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 74/2019 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
3.Αναθέτει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης την υπηρεσία με τίτλο «Κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών» στην εταιρία 
ACTION –CLUB HELLAS IKE για τους λόγους που διεξοδικά αναλύονται ανωτέρω και σύμφωνα με την 
προσφορά της. Σημειωτέον ότι για τον ανάδοχο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 
Ν.4412/16 και τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει προς απόδειξη του άρθρου 80 Ν.4412/16 , είναι σε 
πλήρη ισχύ, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στην υπηρεσία του τμήματος προμηθειών του Δήμου.  
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Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο  να υπογράψει σύμβαση η οποία θα παύσει να  ισχύει με την έναρξη ισχύος 
της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 224/2019. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
4. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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