
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.346/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

             Από το Πρακτικό 27/2018 της κατεπείγουσας  συνεδρίασης 

                          της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας  για  “Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018” για χρονικό διάστημα από 1/6/2018 έως
30/6/2018 .

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Παρασκευή  1 Ιουνίου 2018  και  ώρα  09:00  π.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.11374/01-06-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2. Κατσαούνος Θεόδωρος
     3.  Νέσσερης Χρήστος  3. Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος
     6.  Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά , δημοτικό υπάλληλο.      

  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.344/2018  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον επειδή πρέπει να
επισπευσθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού με τίτλο  “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε
Πρέβεζας για το έτος 2018” διότι ο Δήμος υποχρεούται να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη από την
1η Ιουνίου  κάθε  έτους  σύμφωνα με  το   Π.Δ.  31/2018,  αλλιώς  του  επιβάλλεται  διοικητικό
πρόστιμο από τις Λιμενικές Αρχές σε ημερήσια βάση.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση
της Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Γ.Σακκάς), που έχει ως εξής:  
  «...Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 01/06/2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00
π.μ οι πιο κάτω:
1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Αλισανδράτος Γεώργιος

που  αποτελούν  την  γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης

προσφορών, όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 612/2017 Α.Δ.Σ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
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στο  δημοτικό  κατάστημα  για  τον  διεθνή  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  τίτλο

“Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018”.

Έχοντας υπ' όψη :

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στα οποία ορίζεται

ότι  “οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν να αναθέτουν δημόσιες  συμβάσεις  προσφεύγοντας  στη

διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  ...  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”

β) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, στις οποίες ορίζεται ότι

“Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το

αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  του,  μπορεί  να  προτείνει  την

κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ...  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό,  που  θα

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει ... το 50%

στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από

τον προμηθευτή.”

γ) το γεγονός ότι ο Δήμος υποχρεούται από σήμερα, Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, να έχει

ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές του

δ) το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την ψήφιση του νέου Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α/61/04-

04-2018)  μέχρι  την  1η Ιουνίου  δεν  επαρκούσε για  την συμβασιοποίηση  αναδόχου για  την

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

ε) το γεγονός ότι η εταιρεία ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΟΣ προσκόμισε το υπ' αριθ. 1009/01-06-

2018 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους

3.528,20 € ως εγγύηση καλής εκτέλεσης για  την απ' ευθείας ανάθεση της ναυαγοσωστικής

κάλυψης των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 έως

και 30/06/2018

εισηγείται:

α)  την  συζήτηση  του  θέματος  ως  κατεπείγον  σε  σημερινή  συνεδρίαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής 

β) την απ'  ευθείας  ανάθεση στην εταιρεία ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΟΣ της ναυαγοσωστικής

κάλυψης των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 έως

και  30/06/2018  για  ποσό  87.500,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ με  την

προϋπόθεση τήρησης των όρων και των απαιτήσεων της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 9598/11-05-2018

διακήρυξης όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα...» .    

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
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       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Αναθέτει απευθείας στην εταιρεία ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΟΣ της ναυαγοσωστικής κάλυψης

των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01/06/2018 έως και 30/06/2018

για ποσό 87.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με την προϋπόθεση τήρησης των όρων

και  των  απαιτήσεων  της  υπ'  αριθ.  υπ'  αριθ.  9598/11-05-2018  διακήρυξης  όσον  αφορά  το

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  346/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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