
   

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 418/16
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :  28855

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 
ΘΕΜΑ:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ –  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

    
    Στα Χανιά, σήμερα την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε

τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ. 28139/27-05-2016 πρόσκληση  που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

    Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι  (6) μέλη,
απόντων των  κ.κ.  Αλιφιεράκη Ελευθερίας, Ανδρεάδη Εμμ., Φανδριδάκη Κων/νου, Γούλα Λάμπρου, Κοκκινάκη Μαρίας,
Παπαντωνάκη  Νικολάου  και  Χατζηδάκη  –  Μιχαηλάκη  Χρυσής  και  παρόντος  του  α΄  αναπληρωματικού  μέλους  της
πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημητρίου και του α΄ αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας κ. Σαρρή Ιωάννη, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος                               Αλιφιεράκη Ελευθερία
Φοβάκης Μανούσος         Ανδρεάδης Εμμανουήλ
Βλαχάκης Μιχαήλ                                                             Φανδριδάκης Κων/νος 
Τζινευράκης Μιχαήλ                                                         Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή
Λεβεντάκης Δημήτρης                                                      Γούλας Λάμπρος                                                      
Σαρρής Ιωάννης                           Κοκκινάκη Μαρία                
                                                                                         Παπαντωνάκης Νικόλαος            
           

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γραμματέα κα. Τσουκαλά Ουρανία υπάλληλο του Δήμου Χανίων.
  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εκτός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 28855/01-06-2016
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη

• Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80 
• Του  Ν.  3852/07-06-2010  που  αφορά  στη  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Το γεγονός ότι στις 26/04/2016 παρατάθηκε η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής

απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  «Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (Β΄
578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017» σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78/26-04-
2016) 

• Την αρ. 23114/04-05-2016 διακήρυξη της  εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου
Χανίων» με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών την  23/05/2016 και  ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών την 27/05/2016  

• Το από 27-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
• Την  αριθ. 409 /2016   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκε το από 27-05-2016 πρακτικό της

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών για την  εργασία «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου
Χανίων» όπου σύμφωνα με αυτό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ηλεκτρονικά, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγο-
νος και αποφασίζεται  να γίνει προκήρυξη εκ νέου του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
και της μελέτης.

• Την  αρ.  404/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με  την νέα μελέτη

• Την αριθ.  417/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων δημόσιας ηλεκτρονικής μειοδοτι-
κής προκήρυξης  για την εργασία «Ναυαγοσωστική προστασία – κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων

• Την  αριθ.  28996/01-06-2016  προκήρυξη του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού  διαγωνισμού για την: “ναυαγο-
σωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων»  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την 14/06/2016 και ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών την 21/06/2016  

• Tο γεγονός ότι σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000  οι ναυαγοσώστες  θα πρέπει να είναι στις παραλίες του Δήμου από
01 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ έως 17.30 μ.μ καθημερινά

• Την αριθ. 346/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφιση πίστωσης ποσού 218.000,00 €
• Την αριθ. Π.Α.Υ Α-741/25-04-2016 ποσού 218.000,00 € 

                 
Παρακαλούμε  
1. Να εισηγηθείτε την απευθείας ανάθεση της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Χανίων για 20
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ναυαγοσωστικούς  πύργους, για  1  μήνα και  συγκεκριμένα  από 01 Ιουνίου  2016  έως  30  Ιουνίου  2016  συνολικού
προϋπολογισμού  54.477,48   ευρώ,  με τη διαδικασία  του  κατεπείγοντος  στην  εταιρεία  που θα πληροί  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και  θα δώσει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Χανίων.
        Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί πριν την 30/06/2016, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση,
χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στον συμβαλλόμενο.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον επειδή ο διαγωνισμός
για τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα προκηρυχθεί  εκ  νέου και  θα διεξαχθεί  στις 14-6-16, η ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών έχει οριστεί την 21-6-16 και σύμφωνα με το  Π.Δ. 32/2000 στις παραλίες του Δήμου μας θα πρέπει να
υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη από 01-06-2016.

Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού  δεν υπήρξε αντίρρηση   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1)  Εγκρίνει  το  κατεπείγον  του  θέματος:   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 

2)   Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
• Το γεγονός ότι στις 26/04/2016 παρατάθηκε η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής

απόφασης  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  «Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (Β΄
578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017» σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78/26-04-
2016) 

• Την αρ. 23114/04-05-2016 διακήρυξη της  εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου
Χανίων» με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών την  23/05/2016 και  ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών την 27/05/2016  

• Το από 27-05-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

• Την  αριθ. 409 /2016 (ΑΔΑ: 7ΞΡ2ΩΗ5-1Υ8)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκε το από 27-
05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών για την  εργασία «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προ-
στασία παραλιών Δήμου Χανίων» όπου σύμφωνα με αυτό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ηλεκτρονικά, ο δια-
γωνισμός κηρύχθηκε άγονος και αποφασίζεται  να γίνει προκήρυξη εκ νέου του διαγωνισμού με τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης και της μελέτης.

• Την  αρ.  404/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με  την νέα μελέτη

• Την αριθ.  417/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΩΜΩΗ5-Ε7Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων δημόσιας
ηλεκτρονικής μειοδοτικής προκήρυξης  για την εργασία «Ναυαγοσωστική προστασία – κάλυψη παραλιών Δή-
μου Χανίων

• Την  αριθ.  28996/01-06-2016  προκήρυξη του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού  διαγωνισμού για την: “ναυαγο-
σωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων»  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την 14/06/2016 και ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών την 21/06/2016  

• Tο γεγονός ότι σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000  οι ναυαγοσώστες  θα πρέπει να είναι στις παραλίες του Δήμου από
01 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ έως 17.30 μ.μ καθημερινά,

Την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της εργασίας “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” για είκοσι (20) ναυαγοσωστικούς πύργους, για ένα (1) μήνα και συγκεκριμένα από
01/06/2016 έως 30/06/2016, στην εταιρεία “Π. Λυτινάκης – Δ. Καραζεπούνης Ο.Ε. ,  Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες,  με
ΑΦΜ: 998062649, Δ.Ο.Υ. : ΑΒ' Χανίων, η οποία προσέφερε το ποσό των 54.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί πριν την 30/06/2016, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση,  χωρίς την
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στον συμβαλλόμενο.

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την υπ' αριθμ. 346/2016 (ΑΔΑ: 6ΛΦΤΩΗ5-6ΧΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής.
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   Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  418/2016.  

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             
           ΤΑ ΜΕΛΗ      

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                
                                                                                                   ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
            Ακριβές Αντίγραφο                                                         ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
                                                                                                  ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ                                                    
                Η  Γραμματέας                                                           ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
               Ουρανία Τσουκαλά                                                     ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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