
 

 

Αριθµ. Απόφασης 164/2019    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Της µε αριθµ. 14/28-06-2019 

        Συνεδρίασης της  Οικ.Επιτρ. 

        ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση µελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισµός όρων της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση  
για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη 
ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)». 

 

Στο Λιτόχωρο σήµερα, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του 
∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, ύστερα από  την αριθµ. 10729/24-06-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου,  που επιδόθηκε νόµιµα   στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 
3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών, βρέθηκαν 
παρόντα και τα επτά (7) µέλη:  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Πούλιος Ιωάννης, Πρόεδρος     
2.- Χαρέλας Σταύρος      
3.- Μπαµπανίκας Νικόλαος                                                  
4.- Γρεβενίτης Ευάγγελος 
5.- Φόλιος ∆ιονύσιος 
6.- Βροχαρίδης Βασίλειος 
7.- Μόχλα-Φαρµάκη Ευαγγελία 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.∆ότσιου Αρετή. 
Η κ. Μόχλα- Φαρµάκη Ευαγγελία µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος αποχώρησε. 
 
Ο Πρόεδροςεισηγούµενος το 9οθέµα της ηµερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των µελών 

της Επιτροπής, τα εξής: 

 

Έχοντας υπόψιν: 
1)  το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, 

προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας » 

2)  το άρθρο 72 παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
203 παρ.3 του Ν.4555/2018: « .δ1)αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας αναθέσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,  ε) µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει 
και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή άλλους ειδικούς 
επιστήµονες ..» 
3)  την παρ.2 του άρθρου 32 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 

ΑΔΑ: 6ΚΝΙΩ9Δ-ΤΨΒ



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.» 

4)  το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 

5)  τουυπ’ αριθµ.: 10753/25-06-2019 έγγραφο του ∆ηµάρχου ∆ίου-Ολύµπου 

6) την 9/2019 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

7) τον ΚΑ10.6117.0001 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 στον οποίο έχει 

εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση 240.000 ευρώ, για την υπηρεσία«Φύλαξη ακτών 

(Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)» 

8) την 299/2019 Α.Α.Υ του ∆ηµάρχου 

9) την υπ’ αριθµ. 80/2016 Πράξη του Κλιµακίου του VIIΤµήµατος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

10) την υπ’ αριθµ. 328/2014 Πράξη του Κλιµακίου του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

 
1. Ιστορικό 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π∆ 31/2018 ο ∆ήµος µας υποχρεούται σε 

ναυαγοσωστική κάλυψη των 7 πολυσύχναστων ακτών του, περιλαµβανοµένου του 

ελάχιστου τεχνικού και µηχανολογικού εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη παροχή 

υπηρεσιών προστασίας των λουόµενων. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

και µε δεδοµένη την αδυναµία του να καλύψει µε ιδίους πόρους την ανάγκη αυτή 

(προµήθειες εξοπλισµού, πρόσληψη προσωπικού Ι∆ΟΧ 4 µηνών από αρχές Ιουνίου έως 

30 Σεπτεµβρίου κλπ), προέβη στον έγκαιρο προγραµµατισµό για την ανάθεση της 

υπηρεσίας σε ιδιώτη πάροχο αφού προηγουµένως συνέταξε την υπ’ αριθµ. 56/2018 

µελέτη µε τίτλο  «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆ήµου ∆ίου – 

Ολύµπου) για διάστηµα συνολικά 3 περιόδων (2019 – 2020 – 2021) και µε συνολικό 

προϋπολογισµό 720.000€ µε ΦΠΑ (24%) ή 240.000€ ανά έτος. Παράλληλα εγγράφηκε η 

σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2019 προκειµένου να εκκινηθεί η 

διαδικασία δηµοπράτησης της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι η πολυετής δέσµευση της 

δαπάνης για την υπηρεσία εξυπηρετούσε λειτουργικούς σκοπούς ήτοι την απαλλαγή από 

επαναλαµβανόµενες – χρονοβόρες διαδικασίες δηµοπράτησης κατ’ έτος και τον 

περιορισµό της επιφόρτισης των υποστελεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου µε 

διαγωνιστικές διαδικασίες. Άλλωστε στις διαγωνιστικές διαδικασίες κατά την 

διαπιστωµένη εµπειρία των προηγουµένων ετών, ενδιαφέρον – συµµετοχή εκδήλωνε η 

ίδια εταιρεία η οποία αποτελούσε και τον διαρκή συνεργάτη του ∆ήµου σε θέµατα 

ναυαγοσωστικής κάλυψης. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αναλύεται εκτενέστερα, 

ξεκίνησαν µε την υπ’ αριθµ. 86/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

στις 26-3-2019 που αποτέλεσε ικανό χρονικό διάστηµα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 

υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο, ώστε από 1ης Ιουνίου οι ακτές του ∆ήµου, 

όπως προσδιορίστηκαν µε το από 13-3-2019 ειδικό πρακτικό καθορισµού 

πολυσύχναστων ακτών, να καλύπτονται επαρκώς µε παρατηρητήρια και κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό. Ωστόσο, µετά το πέρας των υποχρεώσεων δηµοσιότητας και 

της περιόδου υποβολής προσφορών για την ανάληψη των περιγραφόµενων 

καθηκόντων, ουδεµία προσφορά υποβλήθηκε και ο διαγωνισµός κατέστη άγονος 

(απόφαση 133/2019 Ο.Ε). Με δεδοµένο τον κίνδυνο που διατρέχουν οι λουόµενοι, που 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελ.Στατ. ξεπέρασαν για το έτος 2017 τους 114.415, η 
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∆ηµοτική Αρχή προέβη σε έκδοση πρόσκλησης – ανακοίνωσης µε αριθµ. πρωτ. 

8701/22-5-2019 στο πλαίσιο της απευθείας διαπραγµάτευσης η οποία επίσης κατέστη 

άγονη, λόγω µη ανταπόκρισης εταιρειών παροχής υπηρεσιών αυτού του είδους. 

Σηµειώνεται ότι η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και των οργάνων λήψης  

αποφάσεων ανεκόπη λόγω των εκλογικών διαδικασιών µεταξύ 26 Μαΐου και 2ας Ιουνίου 

2019 και ως εκ τούτου η λήψη των επιµέρους αποφάσεων που απαιτούντο δεν κατέστη 

εφικτή, δοθέντος ότι τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής ήταν υποψήφιοι στις δηµοτικές 

εκλογές.Ως εκ των ανωτέρω, η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας καθίσταται αδύνατη 

δεδοµένου ότι ουδείς συµµετείχε στις κατά το νόµο διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες 

η ∆ηµοτική Αρχή προσέφυγε ως όφειλε και συνεπώς συντρέχουν λόγοι ανυπαίτιου 

κωλύµατος σύναψης σύµβασης από πλευράς δήµου δεδοµένου ότι προέβη στις 

απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης της υπηρεσίας αλλά και κατεπείγουσας ανάγκης 

δεδοµένου ότι ήδη βρισκόµαστε στην περίοδο αιχµής του καλοκαιριού και οι παραλίες 

µας κατακλύζονται από επισκέπτες. Άλλωστε το απρόβλεπτο για το ∆ήµο γεγονός της µη 

υποβολής προσφορών και η απουσία συµµετεχόντων στις διαδικασίες ανάθεσης 

δηµιουργεί αιτιώδη συνάφεια µεταξύ ανάγκης προσφυγής στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης εκ νέου λόγω του άµεσου και προφανούς κινδύνου απωλειών 

ανθρώπινων ζωών έως τα τέλη του µηνός Σεπτεµβρίου. 

2. Ενέργειες ∆ηµοτικής Αρχής 

Η δηµοτική αρχή, προέβη ως όφειλε στην έγκαιρη σύνταξη µελέτης ανάθεσης της 

υπηρεσίας µε τίτλο «Φύλαξη Ακτών (Ναυαγοσωστική Κάλυψη ακτών ∆ήµου ∆ίου – 

Ολύµπου)», εγκρίνοντας από τις 26-3-2019 τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση 

των όρων διαγωνισµού, µε την υπ’ αριθµ. 87/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής.  Ακολούθως δηµοσίευσε εγκαίρως και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

δηµοσιότητας την υπ’ αριθµ. 5032/29-3-2019 ∆ιακήρυξη του δηµάρχου για την ανάθεση 

πολυετούς δέσµευσης της εν λόγω υπηρεσίας για τρία έτη συνολικά και µε 

προϋπολογισµό 720.000€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%) ή 240.000€ κατ’ έτος για το 

διάστηµα από 1ης Ιουνίου έως 30η Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους 

όρους που τίθενται στο Π∆ 31/2018. Στις 22-4-2019 και ενώ προηγουµένως δεν 

υπεβλήθη προσφορά από υποψήφιο ανάδοχο, συντάχθηκε το οικείο πρακτικό 

διαγωνισµού που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 133/2019, στο οποίο διαπιστώνεται η 

ανάγκη µαταίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας καθόσον απέβη άγονη και συνεπώς 

κρίθηκε σκόπιµη η προσφυγή στη διαδικασία του αρ. 32 του Ν. 4412/2016. Στις 22-5-

2019 η υπηρεσία προέβη στην υπ’ αριθµ. 8701/22-5-2019 ανακοίνωση – πρόσκληση για 

τη συµµετοχή  στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου µε την διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, στην οποία ουδεµία προσφορά 

υποβλήθηκε καθιστώντας την διαδικασία άγονη και συνεπώς αποστέρησε, χωρίς 

υπαιτιότητα του ∆ήµου, την κάλυψη των ακτών µε ναυαγοσώστες. Άλλωστε, η τήρηση 

των διαγωνιστικών διαδικασιών και των προθεσµιώνέως το στάδιο της απευθείας 

διαπραγµάτευσης ήταν συνεπείς και ως εκ τούτου, η µη υποβολή προσφοράς εκφεύγει 

από τη σφαίρα επιρροής του ∆ήµου και συνιστά απρόβλεπτο γεγονός. 

3. Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης 

Ο ∆ήµος µας συγκαταλέγεται στους δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, οι τουριστικές αφίξεις, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήλθαν σε  114.415 για το έτος 2017 µε µεγαλύτερη τη 

συγκέντρωση στη ∆.Ε. Ανατολικού Ολύµπου (Πόροι, Πλαταµώνας, παραλία 
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Παντελεήµονα, παραλία Σκοτίνας, Λεπτοκαρυά) αλλά και στη ∆.Ε. Λιτοχώρου µε έµφαση 

στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και το από 13-3-2019πρακτικό 

καθορισµού των πολυσύχναστων ακτών, όπως αυτές ορίζονται από τοαρ. 11 του Π∆ 

31/2018, στον ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου υφίστανται επτά (7) συνολικά ακτές µε υποχρέωση 

κάλυψης δεκατριών (13) σηµείων – παρατηρητηρίων. Από την εµπειρία των 

προηγουµένων ετών, διαπιστώνεται ότι η ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι 

ύψιστης σηµασίας καθώς οι διασωστικές παρεµβάσεις και τα περιστατικά άµεσης 

επέµβασης ανήλθαν σε 27 συνολικά εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν πνιγµό. Εύλογα, η 

προστασία των ανθρώπινων ζωών και της ακεραιότητας των λουοµένων που καθίσταται 

κατεπείγουσα, δεδοµένου ότι ο µεν ∆ήµος προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

τηρώντας ορθώς τις αρχές του προγραµµατισµού υλοποίησης δαπανών, πλην όµως το 

άγονο της διαδικασίας και η έλλειψη ναυαγοσωστών συνεπάγεται άµεσο και προφανή 

κίνδυνο για τη ζωή των λουοµένων. Άλλωστε η παρατεταµένη απουσία ναυαγοσωστών 

και παρατηρητηρίων συνεπάγεται την επαναλαµβανόµενη επιβολή διοικητικών 

προστίµων στον ∆ήµο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονοµική ικανότητα του δήµου να 

ανταποκριθεί στις πάγιες ανάγκες του. Η δε προσφυγή σε απευθείας διαπραγµάτευση 

δεν λαµβάνει χώρα λόγω ποσού, αλλά λόγω απρόβλεπτου για το ∆ήµο γεγονότος µη 

συµµετοχής στον διαγωνισµό και των απαιτούµενων χρονοβόρων διαδικασιών εκτέλεσης 

διαγωνισµού εκ νέου, µεσούσης της περιόδου αιχµής για την επισκεψιµότητα στις 

παραλίες. Ως απρόβλεπτα γεγονότα νοούνται αιφνίδια ή ασυνήθη πραγµατικά γεγονότα, 

τα οποία, λόγω του ότι  δεν µπορούσαν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της ανθρώπινης 

εµπειρίας και λογικής, να προβλεφθούν από τα όργανα του δήµου ούτε ανάγονται στη  

σφαίρα της ευθύνης τους, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραµµατισµό των 

αναγκαίων για την αντιµετώπισή τους εργασιών (βλ. ΕΣ Κλιµ. Προλ. Ελ. ∆απ. στο VII Τµ. 

πράξη 366/2013).  

4. Προτεινόµενη λύση – Προϋπολογισµός 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της εργασίας φύλαξης των ακτών 

(ναυαγοσωστική κάλυψη) του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. 

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης 

αφορούν τις επτά (7) πολυσύχναστες ακτές του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. Οι ακτές που θα 

καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής: 

1. Ακτή Πλάκα Λιτοχώρου συνολικού µήκους 400 µέτρων έµπροσθεν του «Club 

Μύλος» και 200 µέτρα εκατέρωθεν αυτού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ένας (1) 

ναυαγοσώστης, ένα (1) σκάφος και ένας (1) ναυαγοσωστικός πύργος. 

2. Ακτή Λεπτοκαρυάς συνολικού µήκους 1.200 µέτρων, από τις κατασκηνώσεις Ι.Μ. 

Πολυανής και Κιλκισίου έως τις κατασκηνώσεις Ευαγγελικών, για την κάλυψη της οποίας 

απαιτούνται τρεις (3) ναυαγοσώστες, τρία (3) σκάφη και τρεις (3) ναυαγοσωστικοί 

πύργοι. 

3. Ακτή Σκοτίνας συνολικού µήκους 300 µέτρων από «Camping Αφροδίτη» έως 

«Κ.Ε.∆.Α. Σκοτίνας», για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ένας (1) ναυαγοσώστης, ένα 

(1) σκάφος και ένας (1) ναυαγοσωστικός πύργος. 

4. Ακτή Ν. Παντελεήµονα συνολικού µήκους 900 µέτρων από θέση café «Γαλαρία» 

έως «HotelOceana», για την κάλυψη της οποίας απαιτούνται δύο (2) ναυαγοσώστες, δύο 

(2) σκάφη και δύο (2) ναυαγοσωστικοί πύργοι. 
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5. Ακτή Πλαταµώνα συνολικού µήκους 400 µέτρων από παλιό Σιδηροδροµικό 

Σταθµό έως café «Jam», για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ένας (1) ναυαγοσώστης, 

ένα (1) σκάφος και ένας (1) ναυαγοσωστικός πύργος. 

6. Ακτή Πλαταµώνα συνολικού µήκους 400 µέτρων από θέση camping «Καλαµάκι» 

έως την βόρεια πλευρά «ΚΑΑΥ Πλαταµώνα», για την κάλυψη της οποίας απαιτείται ένας 

(1) ναυαγοσώστης, ένα (1) σκάφος και ένας (1) ναυαγοσωστικός πύργος. 

7. Ακτή Ν. Πόρων συνολικού µήκους 1.600 µέτρων από νότια πλευρά «ΚΑΑΥ 

Πλαταµώνα» έως ξενοδοχείο «Evilion», για την κάλυψη της οποίας απαιτούνται τέσσερεις 

(4) ναυαγοσώστες, τέσσερα (4) σκάφη και τέσσερεις (4) ναυαγοσωστικοί πύργοι. 

Επίσης, πέραν της ανωτέρω ναυαγοσωστικής κάλυψης απαιτούνται: 

• Ένας (1) επιπλέον ναυαγοσώστης επιβαίνοντος ταχύπλοου σκάφους και ένας (1) 

χειριστής του σκάφους σε καθηµερινή ετοιµότητα για παροχή άµεσης βοήθειας στις 

υφιστάµενες λουτρικές εγκαταστάσεις. 

• Ένας (1) συντονιστής – επόπτης των ναυαγοσωστών. 

Ειδικότερα, περί του τρόπου και των µέσων εκτέλεσης της εργασίας φύλαξης των ακτών 

του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και 

στα παραρτήµατα I και II. 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του ∆ήµου 

∆ίου - Ολύµπου υπολογίζεται στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ µε τον Φ.Π.Α. για το 

χρονικό διάστηµα από 01 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2019. Στο ανωτέρω κόστος 

περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση δεκατριών (13) νέων ναυαγοσωστικών βάθρων και η 

συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόµιµες κρατήσεις. 

Για την ανάθεση και την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

α) Του Ν.3463/2006 περί κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/06)  

β) Του Π.∆. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες» 

(ΦΕΚ 61/Α’/04-04-2018). 

γ) Των σχετικών νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική 

Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

δ) Επίσης, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται: 

 1. Στον αριθ.20 Γενικό Κανονισµό Λιµένα (Β.444/99) και 

 2. Στο Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.∆. 31/2018. 

Με βάση την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης αποφασίσθηκε η 

πραγµατοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας, χωρίς να κριθεί αναγκαία η υποδιαίρεση-

διάσπαση της υπό κατάρτισης σύµβασης σε επιµέρους τµήµατα διότι: α) οι υπό παροχή 

υπηρεσίες είναι αλληλένδετες και ως εκ τούτου παρίσταται εύλογο από τους οικονοµικούς 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των παρεχόµενων υπηρεσιών της παρούσας 

µελέτης να προσφέρουν το σύνολο των ζητούµενων ειδών.  
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β) η ύπαρξη τµηµάτων ενδεχοµένως να δηµιουργήσει πρόβληµα συντονισµού των 

διαφόρων αναδόχων, πράγµα το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της 

σύµβασης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α Είδος Εργασίας Αρ.Τιμολ. 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότη
τα 

Τιμή 
Μονάδος (€) 

Δαπάνη (€) 

1 Εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικού 

έργου, εν γένει, της παραλιακής ζώνης του 

Δήμου Δίου - Ολύμπου για το έτος 2019. 

1 Τεμ. 1 193.548,39 193.548,39 

Σύνολο εργασιών  193.548,39 

ΦΠΑ 24% 46.451,61 

Συνολικός Προϋπολογισμός 240.000,00 

Συµπερασµατικά η ανάγκη σύναψης σύµβασης ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του 

∆ήµου µας, καθίσταται επιτακτική και κατεπείγουσα λόγω: 

1. Του άµεσου και προφανούς κινδύνου ανθρώπινων ζωών από τη µη επάνδρωση των 

ακτών µε ναυαγοσώστες 

2. Της αδυναµίας τήρησης των προθεσµιών που σχετίζονται µε την επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισµού ακόµη και µε σύντµηση προθεσµιών, δεδοµένου ότι ήδη βρισκόµαστε στην 

περίοδοαιχµής 

3. Του πλήθους των περιστατικών που εµφανίζονται καθηµερινά και απαιτούν την 

παρέµβαση των ναυαγοσωστών για την παροχή Α Βοηθειών, σωστικών παρεµβάσεων, 

περιπολιών ανεύρεσης ανηλίκων 

4. Της µη υποβολής προσφορών ενώ τηρήθηκαν οι προθεσµίες και ο χρονικός 
προγραµµατισµός των υπηρεσιών του ∆ήµου για την έγκαιρη εγκατάσταση εργολάβου 

Σηµειώνεται ότι, έπειτα από έρευνα στον διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» διαπιστώθηκε 
πλήθος όµοιων περιπτώσεων συµβασιοποίησης, µε αποδεκτό το επείγον της 
διαδικασίας, δεδοµένου ότι πρόκειται για την προστασία ανθρώπινων ζωών, σε 
συνδυασµό µε την αδυναµία εξεύρεσης αναδόχου και την ανακήρυξη άγονων των 
διαγωνιστικών διαδικασιών. Η δε έγκριση από τους ελεγκτές νοµιµότητας, παρασχέθηκε 
κάνοντας αποδεκτή την αιτιολογία του κατεπείγοντος και συνεπώς πρόκειται για ενιαία 
αντιµετώπιση του ζητήµατος σε εθνικό επίπεδο.  

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση της ανωτέρω 
σύµβασης λόγω κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,  την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού. 
 
Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
-την 9/2019 µελέτη της Τ.Υ. για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών 
(Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)» 
- την εξειδικευµένη πίστωση 240.000€  για την ανωτέρω περιγραφόµενη υπηρεσία 
- την 299/2019 Α.Α.Υ 
- τις ανάγκες του ∆ήµου 
- την ανωτέρω εισήγηση 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.-Εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασηςγια την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών 
(Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)»µε τη διαδικασία της 
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διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
 

2.-Εγκρίνει την υπ΄αρ. 9/2019 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίαςκαι τις τεχνικές 
προδιαγραφές αυτής για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών 
(Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)» 

 

3. - Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγµάτευσης ως εξής: 

ο ∆ήµος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη 
ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου)»,προϋπολογισµού 
240.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, µε τη διαδικασία της µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 
 

Κατόπιν τούτου, σας καλεί να καταθέσετε  την προσφορά σας έως τις  

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν δύο (2) σφραγισµένους 
φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν: 
α) Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
2. Φορολογική ενηµερότητα 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει ο 
οικονοµικός φορέας να καταβάλλει εισφορές 
5. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συµµετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού. 
6. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ 
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
8. Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 
9. ∆ήλωση για εκτέλεση από αυτούς ανάλογων εργασιών µε τις προσφερόµενες, 
κατά τα τελευταία δύο (2) κατ΄ ελάχιστο έτη, που θα αναφέρει τους ΟΤΑ, ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. και άλλους φορείς 
εσωτερικού ή εξωτερικού για λογαριασµό των οποίων έχουν εκτελέσει τις εργασίες αυτές. 
10. Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και εµπειρίας ή σχετικές βεβαιώσεις ή συστατικές 
επιστολές από τους ΟΤΑ, Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠ∆∆ της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής. 
11. Βιογραφικά σηµειώµατα που βεβαιώνουν την εµπειρία των στελεχών της 
επιχείρησης σε τέτοιες εργασίες, ειδικώς δε για τον Τεχνικό Ασφαλείας της επιχείρησης 
θα επισυνάπτεται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα περί της δυνατότητας του άσκησης 
ανάλογων καθηκόντων. Στην περίπτωση που στην στελέχωση της επιχείρησης δεν 
περιλαµβάνεται Τεχνικός Ασφαλείας, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του 
συνεργαζόµενου µε την επιχείρηση Επιστηµονικού Συνεργάτη ο οποίος θα ασκεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεση της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών καθήκοντα 
Τεχνικού Ασφάλειας, νοµίµως πιστοποιηµένου ή υπεύθυνη δήλωση του οποίου θα 
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συνοδεύεται και από βεβαίωση αρµόδιου φορέα περί δυνατότητας του άσκησης 
ανάλογων καθηκόντων. 
12. Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά µέσα που θα διατεθούν, 
ο αριθµός του προσωπικού, η µέθοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και γενικά 
οποιαδήποτε στοιχείο που θα βοηθήσει να γίνει κατανοητή η δυνατότητα του αναδόχου 
για εκτέλεση της εργασίας αυτής καθώς και φωτογραφικό υλικό των τεχνικών µέσων. 
13. Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων 
εργασιών και εξοπλισµών σε σχέση µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης 
14. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
15. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016. 
16. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
β) Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  
1. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς της Υπηρεσίας, υπογεγραµµένο από τον 
οικονοµικό φορέα 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής. 
 

4.- Κοινοποιεί την απόφαση αυτή αρµόδια για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 164/2019 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

     υπογραφή                                               υπογραφές 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Λιτόχωρο 28-06-2019 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

   ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1.- Οικονοµική Υπηρεσία 

2.-Τεχνική Υπηρεσία 
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