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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
                   προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
                   "Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου".

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 9312/19-05-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνου - 
Δημοτικού Συμβούλου, 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 έξι (6), 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Δόσχορης Κων/νος, 
6.Γεωργίου Χαράλαμπος
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα.

Επί του 10ου 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. 4/2017 μελέτη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων, η οποία αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου - 
Περαχώρας, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, ήτοι από 31-5-2017 έως και την 31-
5-2018, συνολικού προϋπολογισμού #44.424,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% 
εξ €  #10.661,76#€ συνολικής δαπάνης  #55.085,76# €.,  με όριο πληρωμής για το 
έτος 2017 ποσό #32.133,36# € και με το υπολειπόμενο ποσό #22.952,40# € να 
βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018.
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" προβλέπεται πίστωση ποσού #57.000,00# €, με αδιάθετο υπόλοιπο 
34.229,63 € όπως προκύπτει από την από 9-3-2017 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.
3.  Η υπ’ αριθ. 32/13-3-2017 (ΑΔΑ:Ω6Φ3ΩΛ3-76Α, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αφενός εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε  
πίστωση συνολικού ποσού #55.085,76# € για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας 
με τίτλο "Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου", το οποίο 
κατανέμεται στα έτη 2017 & 2018 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  32.133,36 €, ως όριο πληρωμής 



 στο έτος 2018 ποσό 22.952,40 €,
κι αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #32.133,36 # € σε βάρος του Κ.Α. 15-6142.009 
του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο 
"Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου", ως όριο πληρωμής 
για το 2017, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας.
4. Η με αριθ. πρωτ. 5193/27-3-2017 (ΑΔΑ:7ΛΓΣΩΛ3-443) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-
283. 
5. Η υπ' αριθ. 81/21-4-2017 (ΑΔΑ:ΨΞΝΒΩΛ3-4Ξ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία, μεταξύ άλλων, επανακαταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
6. Η υπ’ αριθ. 7036/25-04-2017 (ΑΔΑ:Ψ4ΖΥΩΛ3-80Μ) Περιληπτική Διακήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
7. Η υπ’ αριθ. 7037/25-4-2017 διακήρυξη για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
9. Το από 9-05-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου», από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκε μία (1) και μοναδική 
προσφορά, ήτοι του ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελου - Άρη, αξιολόγησης της τεχνικής της 
προσφοράς, από όπου προκύπτει ότι κι έγινε δεκτή καθώς κατέθεσε πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφράγισης της μοναδικής οικονομικής προσφοράς, 
η  οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #54.996,48# €, συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α., καθώς και εισήγησης για την ανάδειξη του ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελου - 
Άρη-"LOUTRAKI LIFE GUARD"-Υπηρεσίες ναυαγοσώστη, ως προσωρινού αναδόχου 
για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά του είναι πλήρης και 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 
4/2017 μελέτης. 

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, καθώς και αυτές του 
Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  μετά από 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 9-05-2017 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου» (αριθ. μελ. 
4/2017).
2. Αναδεικνύει  τον  ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο - Άρη-"LOUTRAKI LIFE GUARD"-
Υπηρεσίες ναυαγοσώστη, ως προσωρινό ανάδοχο της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η 
προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   111/2017
            Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος   
  Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                                 ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος                                                                          
                                                                                                                                               
                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος


