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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουνίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 388
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,3) Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 5)Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
6) Μαρία Τσουκαλά, 7) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 8) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 10) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17) Βασίλειο Φιλιππόπουλο,18) Βασίλειο
Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 21) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 22) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (10) Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.21596/10-06-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 2) Ιωάν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ:1) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 2) Δημήτριος Καλαμίδας, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος Μπούνιας, 4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5) Βασίλειος Θεοφ. Χρστόπουλος, 6)
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Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 7) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος, 10) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, & 11) Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 388 έως και 392 )
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Για το αντικείμενο: «Eγκριση απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών, λόγω άγονου διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην διαπραγμάτευση της ανωτέρω εργασίας επειδή η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αιγιαλείας, ήδη έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η επιβολή προστίμου από το λιμεναρχείο, επιπλέον η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια την μη παροχή ασφάλειας των
λουομένων καθώς και την απώλεια του βραβείου της Γαλάζιας Σημαίας
από τις ακτές Αλυκή, Διγελιώτικα και Πούντα, ανακοινώνει το πρώτο
(1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει Εισήγηση του κ. Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 27/07 Αρ. Πρωτ.
19349/03.04.2007, μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2
του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') η περίπτωση σύναψης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'), με το οποίο
καταργήθηκαν εν μέρει οι διατάξεις του Π.Δ/τος 346/98 και η αντίστοιχη
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εκτός από την
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών, οπότε η αρμοδιότητα ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1 περίπτ.δ’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 ορίζονται τα εξής:
«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις
τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση
ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από
αίτημά της,
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β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες
αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο
24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη».
Στην προκειμένη περίπτωση, σχετικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του δήμου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Έχοντας υπόψη τον υπ’ αριθμ. φακέλου 513.6/2015, αρ. σχεδίου
395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου περί καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και τον καθορισμό του αριθμού των ναυαγοσωστών ανά παραλία του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή περίοδο 2015, προκύπτει η ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης των
καθορισμένων πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας με 12 Ναυαγοσώστες και κατά την θερινή περίοδο του έτους 2015.
2. Την υπ’ αριθμ. 3/2015 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
3. Οι ανωτέρω εργασίες προτάθηκε να γίνουν με ανάθεση σε ανάδοχο μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80 και του Ν. 4281/2014. Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 73.170,00€ με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 89.999,10€ λόγω Φ.Π.Α. 23%,
η οποία θα καλυφθεί από Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και από
τον κωδικό 00-6162.004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2015.
4. Με την 202/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, έγινε ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αιγιαλείας» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 36278/4092/2-4-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
5. Με την 95/2015/28-4-2015. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, έγινε ο καθορισμός των όρων για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας.
6. Η δημοπρασία μετά τις απαραίτητες δημοσιεύσεις και τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού που ακολουθήθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 28/80, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε για τις 30 Μαΐου 2015.
7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε στις 4-6-2015 και αφού αποσφράγισε τον διαγωνισμό διαπίστωσε ότι στη δημοπρασία έλαβε
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μέρος ένας ενδιαφερόμενος. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τυπικές ελλείψεις στα
δικαιολογητικά του καθώς δεν προσκόμισε το ποινικό του μητρώο.
8. Συνέπεια των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ο διαγωνισμός ήτανε άγονος με την υπ’ αριθμ. 161/2015 απόφασή της.
Επειδή η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου μας ήδη
έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η επιβολή
προστίμου από το λιμεναρχείο (διότι είμαστε ήδη υπερήμεροι όσο αφορά
την υποχρέωση του Δήμου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών).
Επιπλέον, η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια την μη
παροχή ασφάλειας των λουομένων καθώς και την απώλεια του βραβείου
της Γαλάζιας Σημαίας από τις ακτές Αλυκή, Διγελιώτικα και Πούντα.
Προτείνεται η ανάθεση να γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση,
σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και με την προϋπόθεση (για τους ήδη συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) της εξάλειψης των αδυναμιών που είχαν οι φάκελοι υποψηφιότητάς κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και κατόπιν των ανωτέρω
παρακαλούμε για την έγκριση της ένταξης στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της σύμβασης ουσιωδώς. Η διαδικασία είναι
νόμιμη και δεν απαιτεί τη διενέργεια περισσότερων του ενός διαγωνισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου γίνεται αναφορά
σε κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία και χρησιμοποιώντας ενικό αριθμό, σαφέστατα υποδηλώνει ότι εννοεί έναν άγονο διαγωνισμό ή έναν διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν ακατάλληλες ή απαράδεκτες προσφορές
που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές διότι δεν πληρούν τους όρους και
τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των προδιαγραφών της μελέτης .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, είδε τον υπ’ αριθμ. φάκελο 513.6/2015, αρ. σχεδίου 395/2015 του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου, περί
καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και τον καθορισμό του αριθμού
των ναυαγοσωστών ανά παραλία του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή
περίοδο 2015, την υπ’ αριθ. 202/2015 απόφασή του, περί καθορισμού
του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αιγιαλείας» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.36278/4092/2-4-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Π.Δ.Ε.Ι., την υπ’ αριθμ. 3/2015 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, την αριθ.95/2015/28-45
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2015. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων
για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας, την υπ’ αριθ.161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αποφάσισε ο διαγωνισμός ήτανε άγονος και έλαβε υπόψη του ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του
Δήμου Αιγιαλείας, ήδη έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η επιβολή προστίμου από το λιμεναρχείο, επιπλέον η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια την μη παροχή ασφάλειας των λουομένων καθώς και την απώλεια του βραβείου της Γαλάζιας Σημαίας από τις ακτές Αλυκή, Διγελιώτικα και Πούντα του Δήμου
Αιγιαλείας, καθώς το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 65 Ν.
3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ. 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ.Τομαρά,
3) Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 4) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το
θέμα, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόμη πριν την συζήτηση του θέματος ο
δημοτικός σύμβουλος κ.Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική
συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την απευθείας ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών », σύμφωνα με
το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007, χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι
της σύμβασης ουσιωδώς, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και με την
προϋπόθεση (για τους ήδη συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) της εξάλειψης των αδυναμιών που είχαν οι φάκελοι υποψηφιότητάς κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 388 /2015
O Γραμματέας

O Πρόεδρος
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