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ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο   μοναδικό 
Τροποποίηση  της  με  αριθ.  πρωτ.  8128/01-06-2020  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  και  της
LOYTRAKI LIFEGUARD ΜΟΝ.  ΙΚΕ  περί  ανάθεσης  Υπηρεσίας  Ναυαγοσωστικής   κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου, για την θερινή περίοδο 2020.
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Ομόφωνα:
1) Αποφασίζει  ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος,
προκειμένου να καλυφθεί η επέκταση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του  άρθρου 16 του ν. 4676/2020.  
2)Τροποποιεί την υπ' αριθμ.  8128/01-06-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της LOYTRAKI
LIFEGUARD ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου μας (σχετ. η υπ' αριθμ. 4/2020 μελέτη), ποσού #46.058,60# €
πλέον Φ.Π.Α.,  κατ'  επιταγή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.  4676/2020 (με τις  οποίες
συμπληρώθηκαν εκείνες της περ. γ παρ. 11 άρθρ. 15 του ν. 2743/1999), ήτοι με την προσθήκη
των υπηρεσιών υπερεργασίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Λουτρακίου και Αγ.
Θεοδώρων, που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες, από τέσσερις (4) ναυαγοσώστες ακτών,
έναν  (1)  ναυαγοσώστη  σκάφους,  έναν  (1)  χειριστή  σκάφους  και  έναν  (1)  ναυαγοσώστη
συντονιστή, για μία επιπλέον ώρα ημερήσιας εργασίας, ήτοι από 10:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ. (αντί
από  10:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ.) και για το χρονικό διάστημα από 20/07/2020 έως και 31/08/2020,
προκύπτουσας επιπλέον δαπάνης ποσού #2.428,30# € & προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ €
συνολικής  δαπάνης  #3.011,09  €,  σύμφωνα  με  την  από  15/07/2020  εισήγηση  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος και την υπ' αριθμ. 11553/15-07-2020 Τεχνική Έκθεση  της ίδιας Δ/νσης.
3) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Το  παρόν  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του
δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου (με αποδεικτικό)
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             Ο τοιχοκολλήσας                                                Η  τηρήσασα τα πρακτικά

         Λυκομήτρος Παναγιώτης                                               Σκάζα Αναστασία
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