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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού-γνωμοδότησης για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση 
Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών».  
 
Στα Σπάτα σήμερα 14 Αυγούστου 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.: 23096/09-08-2018 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.  

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα 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 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πιτταρά Νικόλαο. 

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

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

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για υπηρεσίες-
εργασίες το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23509/14-8-2018 πρακτικό-γνωμοδότηση με θέμα: «Τροποποίηση σύμβασης 
για τις υπηρεσίες Ναυαγοσωστών», που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση Υπηρεσιών 
Ναυαγοσωστών», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 
Στα Σπάτα σήμερα, 14/8/2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης διαδικασιών για υπηρεσίες-εργασίες και αφού έλαβε υπ΄οψιν τα κάτωθι: 
1. Το πρακτικό της υπ΄αριθμ.193/2017 Απόφασης της οικονομικής επιτροπής, περί ορισμού μελών της 

επιτροπής. 
2. Το Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61Α). 
3. Το από 8-5-2018 πρακτικό σύσκεψης επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. 
4. Το άρθρο 132 του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄) περί μη υπέρβασης άνω του 50% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.17/14-08-2018 Συνεδρίασης 
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5. Το άρθρο 6 του υπ΄αριθμ.πρωτ.15467/1-6-2018 συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση 

Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών».  
6. Το απόσπασμα της υπ΄αριθμ.260/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την 

τροποποίηση του ανωτέρω σχετ. 6 συμφωνητικού.  
γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 

Υπέρ της τροποποίησης του υπ΄αριθμ.πρωτ.15467/1-6-2018 συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο 
«Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών» και συγκεκριμένα της αύξησης του εν λόγω συμφωνητικού κατά 
41.422,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσού μικρότερου του 50% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης (83.060,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Αποστολάκη Ειρήνη 
Κουλουριώτης Γεώργιος 
Παπαλόης Αντώνιος 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το ως άνω πρακτικό-γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης 
διαδικασιών για υπηρεσίες-εργασίες υπέρ της τροποποίησης του υπ΄αριθμ.πρωτ.15467/1-6-2018 
συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών» και συγκεκριμένα της 
αύξησης του εν λόγω συμφωνητικού κατά 41.422,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσού 
μικρότερου του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (83.060,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 376/2018. 

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. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
 2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

   
              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           

 

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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