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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών», έναντι ποσού 73.084,14 € με ΦΠΑ. 

Στα Σπάτα σήμερα 24 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 15138/24-05-2016 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις 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 οκτώ (8) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

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 της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

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

Με την 161/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ψηφίστηκε η πίστωση και καταρτίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης διαγωνισμού για την εργασία «Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών»,  συνολικής δαπάνης 
73.084,14 € με ΦΠΑ, βάσει της οποίας εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 166/14452/18.5.2016 διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 24/5/2016 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στην οποία κατατέθηκε  
προσφορά από την εταιρεία: 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ACTION CLUB HELLAS 

Για τον διαγωνισμό αυτό τηρήθηκε η εξής διαδικασία: 

 Την 24/5/2016 και μετά το πέρας κατάθεσης των προσφορών, ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου και βρέθηκαν ότι ήταν πλήρη 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.10/24-05-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 169/2016 
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 Την ίδια ημέρα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αποσφράγισε την οικονομική προσφορά της 
εταιρείας ποσού 73.084,14 € με ΦΠΑ, η οποία είναι εντός του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας 
και επομένως γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με το συνταχθέν πρακτικό. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική επιτροπή καλείται για την λήψη απόφασης προκειμένου να : 

Κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες ναυαγοσωστών» στην εταιρεία ΣΧΟΛΗ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ACTION CLUB HELLAS με ΑΦΜ 046014570 Δ.Ο.Υ Α΄ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την οδό 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 - ΤΚ 10432 – ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ 2105242097 οποία κατέθεσε την ανωτέρω προσφορά ή να 
ζητήσει την επανάληψη του διαγωνισμού. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το από 24-5-2016 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάθεσης 
υπηρεσιών Ναυαγοσωστών» και  

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ACTION CLUB 
HELLAS με ΑΦΜ 046014570 Δ.Ο.Υ Α΄ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 - ΤΚ 10432 – ΑΘΗΝΑ, 
έναντι ποσού 73.084,14 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2016. 

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

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 1.  Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
 2.  Ζήση Μαρία του Ανδρέα 
 3.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  4.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

 

 5.  Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 
 6.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
 7.  Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 
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