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 Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  76/2016 
 ΘΕΜΑ 7ο:Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση 
                 της υπηρεσίας: “Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου”.       Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 7963/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου 
Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Δόσχορης Κων/νος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.  
 Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.           Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (μετά τη συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 7/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφορά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας 
 ναυαγοσωστικής κάλυψης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου  
 οργάνωσης και εποπτείας τήρησης κανόνων υγιεινής των χρηστών του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου,  
για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
#44.430,00#€ και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ €  #10.218,90#€ συνολικής 
δαπάνης  #54.648,90# €.  
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 15-
6142.009 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο “Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συν+νέο)” προβλέπεται πίστωση ποσού 
#55.300,00# € εκ των οποίων το ποσό των #31.878,53# € αποτελεί όριο 
πληρωμής, για το έτος 2016, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας  
3. Η υπ’ αριθ. Α-297/28-4-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 
#31.878,53# €, σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.  
 
 
 
 
 



4. Η υπ’ αριθ. 69/2016 (ΑΔΑ:72ΦΦΩΛ3-Β7Ζ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης και έγκρισης των όρων πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων ακτών του Δήμου & ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου”, με την οποία, εκτός των ανωτέρω, εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε  
πίστωση συνολικού ποσού #54.648,90# € για την υλοποίηση παροχής της εν 
λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4272/2014 
όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, το 
οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 & 2017 ως εξής: 
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  31.878,53 €, ως όριο πληρωμής  
 στο έτος 2017 ποσό 22.770,37 € 
5. Η υπ’ αριθ. 7272/04-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΖΩΩΛ3-8ΝΩ) Περιληπτική Διακήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας και η 
εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε. 
7. Το από 11 Μαΐου 2016 (με αριθμό πρωτ. 7750/2016) (1ο) πρακτικό 
διεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει 
ότι κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, ήτοι του ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελου - Άρη  
- “LOUTRAKI LIFE GUARD” - Υπηρεσίες ναυαγοσώστη, η οποία κι έγινε δεκτή 
καθώς είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 7/2016 μελέτης και 
της σχετικής διακήρυξης, αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του 
ανωτέρω συμμετέχοντα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των #54.612,00# € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., και συνεπώς συμφωνεί με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, καθώς και εισήγησης για 
κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας.  

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008, και του 
άρθρου 273 του ιδίου Νόμου, καθώς και τις  διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 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) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού δαπάνης #44.430,00# € πλέον ΦΠΑ 23%, 
στον κ.  ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο - Άρη - “LOUTRAKI LIFE GUARD” - 
Υπηρεσίες ναυαγοσώστη, έναντι ποσού #44.400,00# € και προστιθεμένου 
του ΦΠΑ 23% εξ €  #10.212,00# € έναντι συνολικού ποσού  #54.612,00# €, 
σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.  

Η ανωτέρω ανατεθείσα υπηρεσία αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όσον αφορά τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου & την 
οργάνωση και εποπτεία τήρησης κανόνων υγιεινής των χρηστών αυτού. 
 2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.  
                  Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  76/2016.                                     Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος     
                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
                                                                          
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος                                                     
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                                                                                   


