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ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την 
                   εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης
                   πολυσύχναστων ακτών Δήμου.
                   

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 31η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από
11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του
κορωνοϊού),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  8123/27-05-2021  πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή:  ο  δημοτικός  σύμβουλος  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί  του 2ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης  ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την εκτέλεση
της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης των  χαρακτηρισθέντων, αρμοδίως, ως
"πολυσύχναστων" ακτών του Δήμου μας  για το έτος 2021 και συγκεκριμένα: 
α) των  δύο (2) ακτών της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας [Λουτράκι 1
(από  ΧΖΛ  έως  οδό  Αιγαίου)  και  Λουτράκι  2  (από  οδό  Αιγαίου  έως  πλατεία
συντριβανιών, πριν το Cafe " Cocoon")] και
β) της Ακτής "Πευκάκια" στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, 
όπου έχουν κατασκευαστεί έξι (6) ναυαγοσωστικοί πύργοι, ήτοι τρεις (3) στις ακτές
Λουτρακίου και τρεις (3) στην ακτή "Πευκάκια",
με την  παροχή υπηρεσιών από:
α) έξι (6) ναυαγοσώστες, [ενός (1) ναυαγοσώστη, σε κάθε ναυαγοσωστικό πύργο, ήτοι
τρεις (3) στην ακτή Λουτρακίου και τρεις (3) στην ακτή Πευκάκια Αγ. Θεοδώρων], με
ένδυμα κολύμβησης,
β) δύο (2) ναυαγοσώστες - επόπτες/συντονιστές,
γ) ενός (1) ναυαγοσώστη σκάφους και 
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δ) ενός  (1)  χειριστή  σκάφους  για  την  επάνδρωσή  του,  σε  ετοιμότητα,  ταχύπλοου
ναυαγοσωστικού σκάφους, καθημερινά, από τις 10:00 πμ. έως και 18:00 για δύο (2)
μήνες εντός της τρέχουσας θερινής περιόδου, ήτοι από την 1η-6-2021 έως και την 31η-
7-2021, προϋπολογισμού δαπάνης #43.235,10# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24%
εξ €  #10.376,42# € στο συνολικό ποσό των #53.611,52# €.  
2. Η με  αριθ.  πρωτ.  4529/31-03-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-342 και με την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη,  δεσμεύθηκε  και  διατέθηκε  πίστωση  συνολικού  ποσού
#53.611,52# € σε βάρος του Κ.Α.15-6142.004 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων
ακτών Δήμου (δύο παραλίες της Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας & 1 της Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο)".
3. Η υπ΄ αριθ. 77/2021 (με ΑΔΑ: ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για
την  εν  λόγω υπηρεσία,  εγκρίθηκε  ο  τρόπος  εκτέλεσης  αυτού  κατόπιν  διεξαγωγής
συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου και  με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
καθώς και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
4. Η υπ΄ αριθ.  5084/09-04-2021 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 21PROC008434790) για τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
5.  Η υπ΄ αριθ.  5084/09-04-2021 (με  ΑΔΑ: ΩΞ3ΕΩΛ3-ΤΜ8) Περιληπτική Διακήρυξη
συνοπτικού  διαγωνισμού για  την  επιλογή αναδόχου για  την  εκτέλεση της  εν  λόγω
υπηρεσίας και η εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
6. Το από 26-04-2021 1ο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής,
σύμφωνα  με  το  οποίο  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  "BLUE DREAM ΕΕ"  με  νόμιμο
εκπρόσωπο τον κ.  Ροντογιάννη Ευάγγελο - Άρη, ως προσωρινή ανάδοχος για την
εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. 
7. Η υπ΄ αριθ. 138/2021 (με ΑΔΑ: 99ΧΓΩΛ3-9ΙΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.
8. Η υπ΄ αριθ. 7503/19-05-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.
9. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία κατατέθηκαν στο πρωτ. του Δήμου με
αυξ. αριθ.  8118/27-05-2020.
10. Το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας δεν υπεβλήθη ένσταση.
11.  Το  από  27-05-2020  2ο πρακτικό  διεξαγωγής  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  της
Αρμόδιας  Επιτροπής,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  τα  Δικαιολογητικά  Προσωρινού
Αναδόχου που  κατατέθηκαν,  είναι  πλήρη και  σύμφωνα με  τους  όρους της  οικείας
διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Συνεπώς  η  Επιτροπή  εισηγείται την
κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  στην  εταιρεία  "BLUE
DREAM ΕΕ" με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.  Ροντογιάννη Ευάγγελο -  Άρη,  καθότι  η
προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των #43.235,10# € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ 24% εξ € #10.376,42# στο συνολικό ποσό των #53.611,52# € είναι πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής
μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου
72  του  Ν.  3852/2010  περί  «Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκαν
από  αυτές  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 

1. Εγκρίνει το από 27-05-2020 2ο πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της
Αρμόδιας  Επιτροπής του  Δήμου για  την  εκτέλεση της  υπηρεσίας  "Ναυαγοσωστική
Κάλυψη  Πολυσύχναστων  Ακτών  Δήμου"  (αρ.  μελ.  4/2021)  και  κατακυρώνει τη
σύμβαση αυτής,  προϋπολογισμού  δαπάνης  #53.611,52#  €  (συμπεριλαμβανομένου
του  Φ.Π.Α.),  στην  εταιρεία  "BLUE DREAM ΕΕ"  με  νόμιμο  εκπρόσωπο  τον  κ.
Ροντογιάννη Ευάγγελο -  Άρη,  έναντι  ποσού #43.235,10# € και  προστιθεμένου του
ΦΠΑ 24% εξ € #10.376,42# στο συνολικό ποσό των #53.611,52# €, σύμφωνα με την
προσφορά της, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 1η Ιουνίου 2021 έως 31η

Ιουλίου 2021. 

2. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
127  παράγραφος  1  του  Ν.4412/2016,  εντός  προθεσμίας  πέντε  ημερών  από  την
κοινοποίησή της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  166/2021

Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
   της Οικονομικής Επιτροπής                        Σακελλαρίου Αναστάσιος

                                                                               Παπαθανασίου Αθανάσιος
                                                        

                                                                  Κορδαλή Σωτηρία

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.    Γεώργιος                               Γλυκοφρύδης Ιωάννης

                                                                       Μουζάκης Αθανάσιος
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