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Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών» με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Στα Σπάτα σήμερα 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 9.00π.μ. και ώρα λήξης την 
10.30π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς 
συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16865/23-06-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, 
κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18.  

Δεδομένου ότι δήλωσαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & μέσω τηλεφώνου, την ψήφο 
τους, για το μοναδικό θέμα της έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης 9 τακτικά μέλη, διαπιστώθηκε 
νόμιμη απαρτία. 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

Ουδείς. 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού το πρακτικό δικαιολογητικών 
κατακύρωσης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάθεση υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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 47/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 161.167,84 € πλέον αναλογούντα ΦΠΑ 

Κ.Α. 30-6162.001 

Στα  Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου σήμερα την 
23η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να 
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Α Συστήματος 9105) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,   , σύμφωνα με την 238/11983/14-5-
2020 απόφαση Δημάρχου για την υπηρεσία : 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.20/24-06-2020 έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

Αριθμός  Απόφασης 215/2020 

 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΖΩ1Χ-31Ε



 

Σελίδα 2 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 

1. Δάρατζης Χρήστος 
2. Γεώργας Άγγελος  
3. Πρίφτη Φανή 

 

και αφού βρέθηκε σε νόμιμη  απαρτία η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχοντος εταιρείας ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ τα οποία είχαν 
ζητηθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16183/18-6-2020  έγγραφο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
όπως όριζε η διακήρυξη και αναρτήθηκαν από την συγκεκριμένη εταιρεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ την 19/6/2020 και προσκομίστηκαν σε φυσικό φάκελο με αρ.πρωτ. 16671/22-6-2020. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης  τόσο  των 
ηλεκτρονικών όσο και των φυσικών φακέλων του διαγωνισμού του μειοδότη και διαπίστωσε ότι είναι 
πλήρη και σύμφωνα με την διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου προτείνεται η οριστική κατακύρωση στην εταιρεία  ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ, η οποία 
προσέφερε το σύνολο των ζητούμενων εργασιών αντί του ποσού 161.167,84 € πλέον ΦΠΑ.  

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του με την  διαδικασία του 
κατεπείγοντος δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό που οι υπηρεσίες του πραγματοποιούνται την 
θερινή περίοδο και είναι απαραίτητες για την προστασία και την ασφάλεια των λουομένων.   

Επισημαίνεται ότι το ποσό της κατακύρωσης θα διαμορφωθεί αναλόγως αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 
το ποσό των 32.233,57 € πλέον ΦΠΑ από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13588/29-5-2020 σύμβαση με την οποία 
ανατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του νόμου 4412/16 κατά παρέκκλιση ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.    

  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κατακυρώνει το διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών 
ναυαγοσωστών» στην εταιρεία  ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ, η οποία προσέφερε το σύνολο των ζητούμενων 
εργασιών αντί του ποσού 161.167,84 € πλέον ΦΠΑ.  

Επισημαίνεται ότι το ποσό της κατακύρωσης θα διαμορφωθεί αναλόγως αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 
το ποσό των 32.233,57 € πλέον ΦΠΑ, από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13588/29-5-2020 σύμβαση με την οποία 
ανατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του νόμου 4412/16 κατά παρέκκλιση ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Άρα ο διαγωνισμός 
κατακυρώνεται στο ποσό των 128.934,27 € πλέον ΦΠΑ.  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 215/2020.  

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. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου 
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
 

ΑΔΑ: Ψ5ΚΖΩ1Χ-31Ε
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