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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 17 - 04 – 2018
Σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμό πρωτ. 98/05-04-2018 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και
να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Στη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. που παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Αποστολάκη
Ευαγγελία, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σαριδάκης Στυλιανός
Βενετάκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μανιούδης Εμμανουήλ

Κοτσιφού Ειρήνη
Σταματάκης Ιωάννης
Βογιατζόγλου Ιωάννης
Σωμαράκης Ιωάννης
Πεδιώτης Γεώργιος
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα
οκτώ (8) και η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για ματαίωση του συνοπτικού
διαγωνισμού για Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και
Μονοναύτη.
Η Πρόεδρος έλαβε το λόγο και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως συζητήσει εκτός
ημερησίας διάταξης το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος αυτού εκτός
ημερησίας διάταξης ως επείγοντος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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Με την υπ’ αρ. 24/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Διαγωνισμού. Η διενέργεια του Διαγωνισμού είχε προγραμματιστεί την Τετάρτη 18/4/2018 και
ώρα 12.00 λήξη προσφορών.
Η υπ’αρ. πρ. 97/2018 αναλυτική διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε ΑΔΑΜ: 18PROC002915640 καθώς και την
περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ 9ΠΕ4ΟΛΙΓΒΩΜ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε ΑΔΑΜ
18PROC002915505, στην ιστοσελίδα της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. (www.maedim.gr) (Περίληψη της
διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο με αρ.5292/05-04-2018 φύλλο της εφημερίδας «ΝΕΑ
ΚΡΗΤΗ»)
Με την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος με υπ’αρ.31/2018 (ΦΕΚ 61/4.4.2018 τεύχος
Α’) με θέμα: «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» το οποίο σύμφωνα με
το άρθρο 19 αρχίζει να ισχύει ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, προκύπτουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 από την έναρξη της ισχύος του Π.Δ.31/18, καταργείται το Π.Δ.
23/2000 (Α΄ 18) και στο άρθ.1 δίδονται βασικοί ορισμοί όπως αυτός της λουτρικής
εγκατάστασης και του ναυαγοσώστη. Στο άρθ.7 ορίζονται οι νέες υποχρεώσεις των Δήμων και
λοιπών εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσώστων
και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016: « Ματαίωση της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, περ. β) αν οι οικονομικές και
τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.
Επίσης στο άρθρο 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή
ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε 17.04.2018 προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη
συνέχιση ή ματαίωση του Διαγωνισμού και κατέθεσε στη Μ.ΑΕ.ΔΗ.Μ. το υπ’ αρ. 1 πρακτικό
με αρ. πρ. 116/17-04-2018 και έχει ως εξής:
1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο Γάζι, σήμερα, 17 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, που έχει οριστεί με την 24/2018 απόφαση του
ΔΣ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και αποτελείται από τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου
Μαλεβιζίου :
1. Νικηφόρου Ζωή, υπάλληλο του Δήμου, εκτελώντας χρέη Πρόεδρου της Επιτροπής
2. Στουπάκη Ερωφίλη, υπάλληλος του Δήμου, εκτελώντας χρέη

Αντιπρόεδρου της

Επιτροπής
3. Φαραζάκης Ηρακλής, υπάλληλο του Δήμου, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,
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προκειμένου να μελετήσει τις αλλαγές που προέκυψαν με τη δημοσίευση του ΠΔ 31/2018
«Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική
πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΦΕΚ 61/τ.Α/04-04-2018) και
τη κατάργηση του ΠΔ 23/2000.
Η ως άνω Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την 24/2018 απόφαση του ΔΣ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.,
- την 01/2018 μελέτη της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.,
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.4
της υπ’ αριθμ πρωτ 97/2018 αναλυτικής διακήρυξης που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε ΑΔΑΜ: 18PROC002915640 καθώς
και την

περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ

9ΠΕ40ΛΙΓ-ΒΩΜ ,και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έλαβε
ΑΔΑΜ

18PROC002915505,

στην

ιστοσελίδα

της

Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.

(www.maedim.gr).

(Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε, στο με αριθμό 5292/05-04-2018 φύλλο της
εφημερίδας «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»).
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 :« Ματαίωση της
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης στο άρθρο 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή
ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
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Η υπ’αριθμ. 01/2018 Μελέτη της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. και συνακόλουθα η διακήρυξη του
συνοπτικού διαγωνισμού καταρτίστηκαν με βάση το ΠΔ 23/2000 (Α’18), το οποίο από την
έναρξη ισχύος τoυ ΠΔ 31/2018, ήτοι από 04.05.2018 καταργείται.
Το ΠΔ 31/2018 και συγκεκριμένα με το άρθρο 7 μεταβάλλει ουσιωδώς τις τεχνικές
προδιαγραφές, τους όρους και το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της ανατιθέμενης
σύμβασης, καθώς πλέον οι Δήμοι καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων είναι υπόχρεοι να
προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών έτσι ώστε κάθε ναυαγοσώστης να ελέγχει
πλέον έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου και
εφόσον ο υπόχρεος διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να
προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσώστων κ.α [στο ΠΔ 23/2000 η
σχετική υποχρέωση αφορούσε έλεγχο ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων και δεν
υπήρχε η υποχρέωση πρόσληψης συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών].

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού:
ομόφωνα γνωμοδοτεί προς το ΔΣ της ΜΑΕΔΗΜ τη ματαίωση του συνοπτικού
διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου

προϋπολογισμού

δαπάνης 34.999,99€ με ΦΠΑ 24%, οι όροι του οποίου εγκρίθηκαν με την 24/2018
απόφασή της και προτείνει την σύνταξη εκ νέου μελέτης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 31/2018, και την επαναδημοπράτηση της υπηρεσίας, ο
προϋπολογισμός της οποίας θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της νέας μελέτης αφού
ληφθεί υπόψη το επικαιροποιημένο έγγραφο του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τον ικανό
αριθμό των ναυαγοσωστών.
Η Επιτροπή έλυσε τη συνεδρίασή της και προς απόδειξη όλων των ανωτέρω συντάχθηκε ,
αναγνώσθηκε και υπεγράφη

το παρόν 1ο πρακτικό, σε δύο (2) αντίγραφα

το οποίο θα

διαβιβάσει στο ΔΣ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. για έγκριση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
αποφασίσει για τα κατωτέρω:

πρέπει να

1. Να εγκρίνει το πρακτικό 1 με υπ’ αρ. πρ. 116/17-4-2018 της Επιτροπής του Διαγωνισμού
2. Να εγκρίνει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών
Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη της Μ.Α.Ε.ΔΗΜ. για το έτος 2018»
προϋπολογισμού δαπάνης 34.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., καθώς και την
υπ’αρ. 1/2018 Μελέτη που συντάχθηκε.
Το Δ.Σ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, κι έχοντας λάβει υπόψη :


Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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Το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4.4.2018 τεύχος Α’) με θέμα: «Σχολές ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη
σε οργανωμένες ή μη παραλίες»



Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως το άρθρο 106



Το υπ’αρ.1 Πρακτικό με αρ. πρ. 116/17-4-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης



Την υπ’ αρ. 1/2018 Μελέτη της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.



Την υπ’ αρ. 24/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.



Την υπ’ αρ. 97/2018 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό 1 με υπ’ αρ. πρ. 116/17-4-2018 της Επιτροπής του Διαγωνισμού
2. Εγκρίνει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστικής κάλυψης των
παραλιών της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μονοναύτη », που θα διεξαγόταν
την Τετάρτη 18/4/2018, καθώς και της υπ’αρ.1/2018 μελέτης της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
όπως είχε συνταχθεί με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 23/2000.
3. Εγκρίνει τη σύνταξη νέας μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ. 31/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2018.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αποστολάκη Ευαγγελία

