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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών.                 

Στα Σπάτα σήμερα 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 14790/12-5-2017 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 επτά (7) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 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 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα 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 Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού το από 11/05/2017 πρακτικό αποσφράγισης & 
αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση 
Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών», το οποίο παρατίθεται παρακάτω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.345,44  € με Φ.Π.Α. 24% 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 121/2017 
Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 11/05/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00΄ 
μ.μ., συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 72/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που συγκεντρώθηκαν 
στο συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία : 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ…….., πρόεδρος,  
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ………..., αντιπρόεδρος & 
3. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ……, μέλος 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.15/16-5-2017 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία της επιτροπής, ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού. 
Μετά από αυτά, προσήλθαν κατά σειρά αυτοπροσώπως  οι στον παρακάτω πίνακα αναφερόμενοι και 
παρέδωσαν στην αρμόδια επιτροπή φακέλους με τα δικαιολογητικά, οι οποίοι πήραν τους παρακάτω 
αύξοντες αριθμούς: 

 
α/α 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΑCTION CLUB HELLAS ΙΚΕ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ, Αριστοτέλους 14 – 10432 - Αθήνα 
ΑΦΜ 800833153, Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ,  
Αρ. ΓΕΜΗ : 142446301000,τηλ. 210-5242097, Φαξ. 2105242346 
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Στην συνέχεια η επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης, προέβη στην αποσφράγιση του 
μοναδικού υποβληθέντος φακέλου με την ένδειξη ¨ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Μέσα στο φάκελο αυτόν, υπήρχαν 3 
σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και γ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η επιτροπή αποσφράγισε πρώτα το φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄ και προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία ευρέθησαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης (άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης Δημάρχου). Επί πλέον των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο φάκελο ευρέθησαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ισχύ: α) 
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & γ) 
Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.  
Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ και  έλεγξε τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία βρήκε πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ 
35/2017 μελέτης. Επί πλέον των τεχνικών στοιχείων, στο φάκελο περιλαμβάνονται βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών. 
Μετά από τα παραπάνω, η επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄, 
από όπου προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία προσφέρει την ζητούμενη υπηρεσία στη συνολική τιμή 
των 59.776,13 € πλέον Φ.Π.Α 24%, δηλ. με Φ.Π.Α.74.122,40 €, προσφέρει δηλαδή έκπτωση 0,3%.  
Καθόσον η πιο πάνω μοναδική οικονομική προσφορά δεν υπερβαίνει τις τιμές της υπ’ αριθμ. 35/2017 
μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαβιβάζεται το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για να 
αποφασίσει για την ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας στην εταιρεία ΑCTION CLUB HELLAS ΙΚΕ και την 
ανακήρυξη αυτής ως προσωρινού προμηθευτή (μειοδότη) ή την επανάληψη της διαδικασίας.   

Επί πλέον, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η ως άνω μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία, επί 

πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπέβαλε και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα 

δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙΙ & IV  του ΤΕΥΔ (βλ. άρθρο 17 της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης Δημάρχου), δηλ. 

αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας, ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία 

που ζητούνται στην ενότητα (Γ) του εντύπου ΤΕΥΔ. και με δεδομένο το κατεπείγον ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας,  η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την οριστική κατακύρωση της Υπηρεσίας 

στη μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία ΄΄ACTION CLUB HELLAS IKE΄΄ στη συνολική τιμή 

των  59.776,13 € πλέον Φ.Π.Α 24%, δηλ. με Φ.Π.Α.74.122,40 €, ήτοι με έκπτωση 0,3%. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση & οριστική κατακύρωση. 

 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1.Εγκρίνει το από 11/5/2017 πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών» και  

2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία «ACTION CLUB HELLAS IKE» στη 

συνολική τιμή των  59.776,13 € πλέον Φ.Π.Α 24%, δηλ. με Φ.Π.Α.74.122,40 €, ήτοι με έκπτωση 0,3%. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 191/2017. 

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

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 1.  Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα 
 2.  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 3.  Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  4.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
  5. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
  6. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
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