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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32/2017
Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά
ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας): Προσφυγή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης Ναυαγοσωστικής προστασίας
παραλιών Δήμου Πλατανιά 2017 βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 και των
άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016.
Στο Γεράνι σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.: 9436/26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) μέλη
και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης

2. Φραγκονικολάκης Αντώνιος

3. Μαυρογένης Παναγιώτης (Αναπλ. μέλος πλειοψηφίας)

3. Παπουτσάκης Γεώργιος

4. Κασσελάκης Ιωάννης

4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

5. Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αναπλ. μέλος μειοψηφίας)
Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.
Αιτιολογώντας τους λόγους για τη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας και με την διαδικασία του επείγοντος ο
Πρόεδρος της Επιτροπής, είπε ότι με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017
τεύχος Β') με θέμα Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και ειδικότερα στο άρθρο 3 αυτής ορίστηκε ότι δικαιούχοι της παραχώρησης
είναι οι Δήμοι. Δεδομένου του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ΚΥΑ ο Δήμος καθίσταται υπόχρεος στην κάλυψη
ναυαγοσωστικής προστασίας από την 1η του Ιούνη 2017 βάση του Π.Δ. 23/2001. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι
η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 12η Μαΐου 2017 , ο Δήμος προέβη άμεσα σε
όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την ανάθεση της υπηρεσίας κάλυψης ναυαγοσωστικής υπηρεσίας σε τρίτους
και την προς τούτο διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Προκειμένου να επανδρωθεί η Ναυαγοσωστική προστασία την 01/06/2017 εισάγεται το παρόν θέμα ως
κατεπείγον.
Ομόφωνα τα παριστάμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμφώνησαν το εν λόγω θέμα να συζητηθεί με την
διαδικασία του επείγοντος και προ ημερήσιας διάταξης.
Εν συνεχεία έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ. 9532/29-05-2017 εισήγηση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Οικ. Επιτροπή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης και αυτολεξεί αναφέρει:
ΘΕΜΑ :Εισήγηση προσφυγής στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών
Δήμου Πλατανιά 2017 βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 και των άρθρου 6, παρ.10
και 118 του Ν.4412/2016.
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Με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') με θέμα Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και ειδικότερα
στο άρθρο 3 αυτής ορίστηκε ότι δικαιούχοι της παραχώρησης είναι οι Δήμοι. Δεδομένου του υποχρεωτικού
χαρακτήρα της ΚΥΑ ο Δήμος καθίσταται υπόχρεος στην κάλυψη ναυαγοσωστικής προστασίας από την 1η του
Ιούνη 2017 βάση του Π.Δ. 23/2001. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως την 12η Μαΐου 2017 , ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την
ανάθεση της υπηρεσίας κάλυψης ναυαγοσωστικής υπηρεσίας σε τρίτους και την προς τούτο διενέργεια
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα, με την 197/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση για τον σκοπό
αυτό, ενέκρινε τη διενέργεια Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Πλατανιά, έτους
2017, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 125.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., συμπ. 24%, 155.000,00€ με ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 155.000,00
€ στον ΚΑ 00.6142.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ούτε το απαιτούμενο
προσωπικό ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της δραστηριότητας.
Με τις υπ’ αριθ: 9492/29.05.2017 και 9517/29.05.2017 εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή εισάγεται
κατεπειγόντως το θέμα Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης και της έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας
Ναυαγοσωστικής Προστασίας των παραλιών του Δήμου Πλατανιά, 2017, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη
τιμή.
Οι ως άνω εισηγήσεις συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις από το σώμα της Οικονομικής
Επιτροπής ως προγενέστερα της παρούσας θέματα.
Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη
δημόσιας σύμβασης για την «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2017» η οποία διεξάγεται
μέσο υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ., και με βάση
το γεγονός πως πρόκειται για ζήτημα υψίστης σημασίας καθώς έχει να κάνει με τις ασφάλεια των λουομένων, ο
Δήμος θα πρέπει να καταφύγει βάση των διατάξεων του άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 στην απευθείας
ανάθεση της ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών του έως του ποσού που προβλέπεται για τις
περιπτώσεις απευθείας αναθέσεως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 , επί την βάση υπολογισμού της μελέτης
ναυαγοσωστικής προστασίας με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017, συμφώνως και προς την παράγραφο 10 του
άρθρου 6 του Ν.4412/2016. Η προσφυγή στην ως άνω διαδικασία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου
καθώς η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') εδημοσιεύθη την 12η
μηνός Μαΐου 2017 ενώ προ της ως άνω ημερομηνίας δεν ήταν δυνατή , ούδε νόμιμη η έναρξη οιασδήποτε
σχετικής διαδικασίας.
Αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης σε περίπτωση του κατεπείγοντος , είναι η Οικονομική Επιτροπή,
καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Ειδικότερα , σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017 μελέτη Ναυαγοσωστικής Προστασίας των
παραλιών του Δήμου Πλατανιά, 2017 το εκτιμώμενο κόστος επάνδρωσης 13 πύργων για διάστημα 4 μηνών
ανέρχεται στο ποσό των 138.000,00€. Συνεπώς το μηνιαίο κόστος εκτιμάται στο ποσό των 34.500,00€ και
αναγόμενο σε ημέρες επί την βάση 30 ημερών μηνιαίως , το ημερήσιο κόστος ανέρχεται στο ποσό των
1.150,00€.
Δεδομένου του ορίου των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επί του οποίου είναι δυνατή η προσφυγή
στην διαδικασία της απευθείας αναθέσεως του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 , προτείνεται η προσφυγή στην
διαδικασία απευθείας ανάθεσης για διάστημα 21 ημερών ήτοι προϋπολογισμού 24.150,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς την η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την προσφυγή στην
διαδικασία της απευθείας αναθέσεως λόγω κατεπείγοντος, βάση της με αριθμό πρωτ.:9373/26.05.2017
υφιστάμενης μελέτης προσδιορισμού των αναγκών και αποτιμώμενου κόστους και έως του ορίου των
24.150,00€ που αντιστοιχεί σε 21 ημέρες ναυαγοσωστικής προστασίας από την 1η Ιουνίου 2017 και εξουσιοδοτεί
τις υπηρεσίες για την συλλογή και αξιολόγηση προσφορών.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/2017
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου αυτής.
• Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
• Την υπ αριθμ. πρωτ. 9532/29-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας αναθέσεως λόγω κατεπείγοντος, βάση της με αριθμό
πρωτ.:9373/26.05.2017 υφιστάμενης μελέτης προσδιορισμού των αναγκών και αποτιμώμενου κόστους και
έως του ορίου των 24.150,00€ που αντιστοιχεί σε 21 ημέρες ναυαγοσωστικής προστασίας από την 1η Ιουνίου
2017 και εξουσιοδοτεί τις υπηρεσίες για την συλλογή και αξιολόγηση προσφορών.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
Μαλανδράκης Ιωάννης

Τα Μέλη της Ο.Ε.

