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ΘΕΜΑ  17ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
                    σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.
                   

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη 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.  10176/25-06-2021  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.Μουζάκης  Αθανάσιος,
5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου
Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή:  1.η  δημοτική  σύμβουλος  Κορδαλή  Σωτηρία  και  οι
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής: 
1. Οι  διατάξεις  της  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 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.»
2. Οι  διατάξεις  της  περ.  β)  παρ.  1  του  Άρθρ.  32Α  του  Ν.  4412/2016,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/2021) και έναρξη ισχύος
την 1η-06-2021 (παρ. 3 άρθρ. 142 Ν. 4782/2021 περί εξαίρεσης υποχρέωσης χρήσης
και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, σε περιπτώσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων όπου
η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα  σύμφωνα με την περ΄γ΄της παρ. 2 του άρθρ. 32
του Ν.4412/2016
3. Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  71/2020  (ΦΕΚ  166/Α΄/2020)  «Σχολές  ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης,  άδεια  ναυαγοσώστη,  υποχρεωτική  πρόσληψη  ναυαγοσώστη  σε
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οργανωμένες ή μη παραλίες, περί υποχρέωσης Δήμων πρόσληψης ναυαγοσωστών
στις  χαρακτηρισμένες  ως  πολυσύχναστες  ακτές,  το  χρονικό  διάστημα  Ιουνίου-
Σεπτεμβρίου 
4. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 15-6142.004 του
σκέλους των εξόδων του με τίτλο "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών
Δήμου" έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού #63.000,00# € για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.
5. Η  υπ΄  αριθ.  10449/29-06-2021  (με  ΑΔΑ:  6Ψ9ΗΩΛ3-ΑΞ4)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης,  περί  έγκρισης  της  δαπάνης,  δέσμευσης  και  διάθεσης  της  πίστωσης
ποσού #54.135,08# €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με
α/α Α-496. 
6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2131.16/12/2020/4-1-2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κορίνθου
περί νέας σύγκλησης, εντός του 2021, της Επιτροπής χαρακτηρισμού ακτών Δήμου
μας  ως  πολυσύχναστων  ή  μη,  λόγω  νέας  Δ/γης  Υπ.  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής
Πολιτικής.
7. Τα  υπ΄ αριθ. 2131.16/917/2021/31-3-2021 & 2131.16/918/2021/31-3-2021 (με αρ.
πρωτ.  Δήμου  4954  &  4966/7-4-2021,  αντίστοιχα),  έγγραφα  του  Λιμεναρχείου
Κορίνθου, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα δύο (2) Πρακτικά χαρακτηρισμού των Ακτών
Λουτρακίου και "Πευκάκια"  Αγ. Θεοδώρων, ως πολυσύχναστων.
8. Το υπ΄ αριθ. 8377/1-6-2021 (ΑΔΑΜ :21SYMV008693852) Συμφωνητικό ανάθεσης
της ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου για το χρονικό διάστημα
Ιουνίου - Ιουλίου 2021.
9. Το υπ΄ αριθ. 45916/18-6-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 9890/22-6-2021) έγγραφο του
Υπ. Εσωτερικών, περί επιχορήγησης του Δήμου μας με  ποσό # 65.959,35# € για την
κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή
μη παραλίες.
10. Η  υπ΄  αριθ.  7781/2-3-201  (με  ΑΔΑ :  65Η5ΟΡ1Φ-ΒΓΠ)  Απόφαση  Συντ.  Αποκ.
Δ/σης Πελ/σου,  Δυτ. Ελλάδας & Ιουνίου   περί έγκρισης Δημοτικού προϋ/σμού 2021
καθώς  και  η  υπ΄αριθμ.  73040/17-0-201  (με  ΑΔΑ :  ΨΖΧΔΟΡ1Φ-ΙΦ2))  όμοια  περί
έγκρισης της υπ΄ αριθ. 46/20-4-2021 (με ΑΔΑ: ΩΣ0ΩΩΛ3-ΜΜΡ) Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου περί 1ης Αναμόρφωσης Δημοτικού προϋ/σμού 2021. 
11. Η  υπ΄  αριθ.  24/25-06-2021  Μελέτη  του  Τμήματος  περιβάλλοντος  &  πολιτικής
προστασίας  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  με  τίτλο:  «Ναυαγοσωστική  κάλυψη
πολυσύχναστων  ακτών  Δήμου)»,  συνολικού   προϋπολογισμού  #54.135,08#  €
συμπεριλαμβανομένων  των   ΦΠΑ 24%  και  η  οποία  αφορά  υπηρεσίες  πλήρους
ναυαγοσωστικής κάλυψης των κάτωθι:
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 έχουμε κατασκευάσει έξι
(06) ναυαγοσωστικούς πύργους [τρεις (03) στην Ακτή Λουτρακίου και τρεις (03) στην
Ακτή "Πευκάκια"].
Η ανάθεση θα αφορά το χρονικό διάστημα από την 1η -8-2021, έως και την 30η -9-
2021, ως το νέο Π.Δ 71/2020, ορίζει.

Η ναυαγοσωστική κάλυψη, ύστερα από το υπ΄ αριθ. 2131.17/795/2021/11-3-2021
(με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  3580/12-3-2021)  έγγραφο  του  Λιμεναρχείου  Κορίνθου,
περιλαμβάνει την  καθημερινή παροχή υπηρεσιών από:
α)  έξι (06) ναυαγοσώστες, [ενός (01) ναυαγοσώστη, σε κάθε ναυαγοσωστικό πύργο
(03) στην Ακτή Λουτρακίου και (03) στην Ακτή "Πευκάκια"], με ένδυμα κολύμβησης
β)  δύο (02) ναυαγοσώστες-επόπτες/συντονιστές
γ)  δύο (02) ναυαγοσώστες σκάφους & 
δ)  δύο  (02)  χειριστές  σκαφών  για  την  επάνδρωση  των  σε  ετοιμότητα  δύο  (2)
ταχύπλοων.



12. Η  από  25-06-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

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       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη) 

1. Εγκρίνει τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  υπ’ αριθ.  24/2021  μελέτης  της  Δ/νσης
Περιβάλλοντος,  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  ναυαγοσωστικής  κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου, και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από την
1η-8-2021  έως  και  την  30η-9-2021,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  #54.135,08#  €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

2. Εγκρίνει την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.

3.  Καταρτίζει  τους  όρους  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  προσφορών  σε
διαπραγμάτευση για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, διάρκειας δύο (2) μηνών, η
οποία έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
"ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ"
Σας καλούμε έως την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 να  υποβάλλετε είτε στο Πρωτόκολλο
του  Δήμου  (Ιάσονος  1-Λουτράκι)  είτε  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση:
info  @  loutraki  .  gr  , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 24/25-6-2021 Μελέτη.

2. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου.

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

5. Εφόσον  πρόκειται  για   νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

6. Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνετε  ότι  δεν
συντρέχουν  εις  βάρος  σας  ΟΙ  ΛΟΓΟΙ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ  73  (αποκλεισμού
-άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016
και   ΟΙ  ΛΟΓΟΙ  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74  (αποκλεισμός  οικονομικού  φορέα από
δημόσιες συμβάσεις -άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ-) ΤΟΥ Ν.
4412/2016.



7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  του διαγωνιζόμενου στην οποία θα
αναγράφεται ονομαστικός κατάλογος των ναυαγοσωστών και των Χειριστών
σκαφών που θα απασχοληθούν.

8.  Αντίγραφα των εν ισχύ Αδειών των Ναυαγοσωστών και των Χειριστών
σκαφών που θα απασχοληθούν. 

4. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών
που  θα  υποβληθούν  για  την  εν  λόγω  υπηρεσία,  αποτελούμενη  από  τους  κάτωθι
δημοτικούς υπαλλήλους: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Λάμπρου Νικολέττα Χάλλας Αριστείδης
2 Μητρογιάννη Κων/να Σταύρου Αναστασία
3 Αργύρης Παναγιώτης Κώτσιου Λαμπρινή

Εάν  τα  μέλη  της  ανωτέρω  επιτροπής,  ορίζονται  για  πρώτη  φορά  υποχρεούνται,
σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 1 του ν.  3213/2003, μέσα σε ενενήντα (90)
ημέρες  από  την  απόκτηση  της  ιδιότητάς  τους,  σε  υποβολή  αρχικής  δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. 
Οι λοιποί υποχρεούνται στην υποβολή των ετήσιων δηλώσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  216/2021

Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
   της Οικονομικής Επιτροπής                        Σακελλαρίου Αναστάσιος

                                                                               Παπαθανασίου Αθανάσιος
            ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.    Γεώργιος                                         

                                                                    Γλυκοφρύδης Ιωάννης
  

                                                                Γεωργίου Αθανάσιος             

                                                                       Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                                                                             

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

