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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 
την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ». 

Στα Σπάτα σήμερα 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 12756/10-05-2018 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σμέρος Γεώργιος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Γιώτα. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του 
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το από 10/5/2018 πρακτικό διενέργειας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση  υπηρεσιών ναυαγοσωστών», το οποίο 
παρατίθεται κατωτέρω: 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2018 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 66.984,00 € πλέον αναλογούντα ΦΠΑ 

Κ.Α. 30-6162.001 
Στα  Σπάτα σήμερα την  10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η αρμόδια Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 135/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον πρόχειρό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.10/15-05-2018 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 197/2018 

 
 

ΑΔΑ: 608ΒΩ1Χ-7ΚΧ
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προσφοράς για την υπηρεσία «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ», σύμφωνα με την 154/9581/11-4-
2018 απόφαση Δημάρχου. 
Στην συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 

1. Μαλιαρού Μαρία 
2. Αντωνίου Θωμάς 
3. Κούμπης Θεοφάνης 

και αφού βρέθηκε σε νόμιμη  απαρτία η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού. 
Μετά από αυτά, αποσφραγίστηκε ο ηλεκτρονικός και ο φυσικός φάκελος του διαγωνισμού από τον οποίο 
προέκυψαν τα εξής: 
Ηλεκτρονική προσφορά υπέβαλε η ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ, Αριστοτέλους 14, Αθήνα 10432, με αριθμό 
ηλεκτρονικής προσφοράς 95048 και χρόνο υποβολής την 2/5/2018.   
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου (αρ. 95048) και του 
φυσικού φακέλου (αρ. πρωτ. 11977/7-5-2018) οι οποίοι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.  Από τον  έλεγχο των 
δικαιολογητικών προέκυψε ότι η ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 2.4.3 και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 
οριστική κατακύρωση σύμφωνα με την παρ. 3.2.  
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της ACTION CLUB HELLAS 
ΙΚΕ από την οποία προέκυψε ότι το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών προσφέρθηκε αντί του τιμήματος 
των 66.984,00€ πλέον ΦΠΑ. 
Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την 154/9581/11-4-2018 απόφαση Δημάρχου, η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού προτείνει την οριστική κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ανάθεσης της υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» στην ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ αντί 
ποσού 66.984,00€ πλέον ΦΠΑ ή την επανάληψη του διαγωνισμού εξαιτίας της μοναδικής προσφοράς και 
του μηδενικού ποσοστού έκπτωσης.  
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή του.   

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το από 10/5/2018 πρακτικό για την ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών και  
2.Κατακυρώνει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην εταιρεία «ACTION CLUB HELLAS IKE», έναντι 
ποσού 66.984,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2018. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 3. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 
 4. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου 

  5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
             
               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: 608ΒΩ1Χ-7ΚΧ
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