ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 422/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
19056/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-------2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γιαννιώτης Παναγιώτης
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος δεν συµµετείχε στην συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού
παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου για τα έτη
2021-2022, συνολικού προϋπολογισµού 52.800,00 € που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.:17791/07-102020 διακήρυξης κ α ι ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας
ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου για τα έτη 2021-2022, συνολικού
προϋπολογισµού 52.800,00 € που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.:17791/07-10-2020 διακήρυξης κ α ι
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

την εισήγηση του προέδρου,

την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου
για τα έτη 2021-2022, συνολικού προϋπολογισµού 52.800,00 € που διεξάγεται µε τους όρους της µε
αριθµ.:17791/07-10-2020 διακήρυξης κ α ι ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη του Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόωη
των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονοµική Επιτροπή:
«[…]στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»
Βάσει της 394/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσία
ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου για τα έτη 2021-2022, συνολικού
προϋπολογισµού 52.800,00 €, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 17791/07-10-2020 διακήρυξη του
διαγωνισµού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 20PROC007448881 2020-10-09).
Με το αριθµ. 18122/12-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου διευκρινίσεις σχετικά µε τον διαγωνισµό κατόπιν σχετικών αιτηµάτων.
Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρεις (3) συµµετέχοντες.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνέταξε το από 20-10-2020 πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 20-10-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων
έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2021-2022.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Μαρίνου Λαµπρινή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, τακτικό µέλος
3) ∆ρακάτου Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολογίας-Γεωπονίας, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθ. 394/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 6) την
αριθ. 257/2020 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας, 7) την αριθ. πρωτ. 17791/07-10-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 8)
την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 2184/15-10-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για
συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100 ∆ράµα, Α.Φ.Μ. 800429918, ∆.Ο.Υ.
∆ράµας και έλαβε αριθµό πρωτ. 18517/16-10-2020 και ώρα 14:24 µ.µ.
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
ο
της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 15 χιλ. ΘεσσαλονίκηςΠεραίας, Τ.Κ. 55102, Α.Φ.Μ. 094450059, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και έλαβε αριθµό πρωτ. 18537/19-10-2020
και ώρα 09:26 π.µ.
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας, η προσφορά
ο
της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 14 χιλ.
Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001, Θέρµη Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 094342626, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και
έλαβε αριθµό πρωτ. 18539/19-10-2020 και ώρα 09:32 π.µ.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε το
Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και αφού ενηµερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Καταχωρήθηκαν οι προσφορές στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των κυρίως φακέλων των προσφορών και
διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία των φακέλων συµφωνούν µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην µονογραφή και σφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συµµετεχουσών εταιρειών και κατόπιν προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση µε την σειρά υποβολής
τους:
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«ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.»
Ο κυρίως φάκελος συνοδεύονταν από υπεύθυνη δήλωση-αίτηση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» για συµµετοχή στον συνοπτικό διαγωνισµό στο όνοµα και για λογαριασµό της Ασφαλιστικής
Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ».
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3.
της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της
διαγωνιστικής διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε
την παρ. 2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.4. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Υπεύθυνη δήλωση περί συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό και βεβαίωσης της ακρίβειας όλων των
αποδεικτικών που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα σε φωτοτυπία.
- Υπεύθυνες δηλώσεις των νόµιµων εκπροσώπων της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» περί
αποδοχής της συµµετοχής του ασφαλιστικού πρακτορείου «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» στο όνοµα και για
λογαριασµό τους στον συνοπτικό διαγωνισµό.
- Φωτ/φο σύµβασης πρακτορεύσεως µεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» και του
ασφαλιστικού πρακτορείου «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.».
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ».
- Ανακοίνωση καταχώρισης της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Φωτ/φο της από 13-03-2018 συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου κατά
το άρθρο 152 του Ν. 3463/2006.
- Κατάλογος Φορέων του ∆ηµοσίου που έχει ασφαλίσει το ασφαλιστικό πρακτορείο «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.».
- Φωτ/φο καταλόγου ασφαλιστικών εταιρειών µε δείκτες φερεγγυότητας.
- Φωτ/φο βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος περί λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.
- Φωτ/φο βεβαίωσης για συµµετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» στη Συµφωνία
Άµεσου ∆ιακανονισµού Ζηµιών από Τροχαίο Ατύχηµα.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία πληροί τους όρους της µελέτης του
∆ήµου και γίνεται δεκτή.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς του
ασφαλιστικού πρακτορείου «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.» η Επιτροπή κρίνει ότι συµφωνούν µε τους όρους της
διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και κάνει δεκτή την προσφορά του.
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
∆ιαπιστώθηκε ότι ο κυρίως φάκελος της προσφοράς δεν συνοδεύονταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τη παρ. 2.4.2.3. της διακήρυξης.
Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της προσφοράς καθότι τα στοιχεία
που απαιτούνται να αναγράφονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς περιέχονται έξω από τον κυρίως φάκελο
της προσφοράς.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3.
της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της
διαγωνιστικής διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε
την παρ. 2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
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σύµφωνα µε την παρ. 2.4.4. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό της Γεν. Γραµ. Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή περί ισχύουσας εκπροσώπησης της
ασφαλιστικής εταιρείας.
- Γενικό πιστοποιητικό της Γεν. Γραµ. Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
- Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και µεταβολών της ασφαλιστικής εταιρείας.
- Φωτ/φο βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος περί λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία πληροί τους όρους της µελέτης του
∆ήµου και γίνεται δεκτή.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς της
Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η Επιτροπή κρίνει ότι
συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και κάνει δεκτή την προσφορά της.
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
Ο κυρίως φάκελος συνοδεύονταν από αίτηση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας για συµµετοχή στον
συνοπτικό διαγωνισµό.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς βρέθηκαν τρεις σφραγισµένοι φάκελοι µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.4.2.3.
της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, αφού µονόγραψε και σφράγισε και τους τρεις φακέλους, προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και προέβη στη µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής
(χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους) καθώς και στο άνοιγµα του φακέλου µε την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και στη µονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί, εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή µέχρι εκείνο το στάδιο, στο τέλος της
διαγωνιστικής διαδικασίας της σηµερινής συνεδρίασης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε
την παρ. 2.4.3. «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.4. «Φάκελος Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανευρέθηκαν τα εξής:
Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτό.
Επιπλέον των όσων ορίζονται στη διακήρυξη βρέθηκαν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από ΕΦΚΑ.
-Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών από ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
-Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
-Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα του Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης.
-Φωτ/φο βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος περί λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.
-Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
-Πιστοποιητικό της Γεν. Γραµ. Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή για χορήγηση άδειας σύστασης και
λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας, µη ανάκλησης άδειας λειτουργίας και τροποποιήσεων.
-Πιστοποιητικό περί καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
-Πρακτικό ∆.Σ. για συµµετοχή της εταιρείας στον συνοπτικό διαγωνισµό.
-Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και µεταβολών της ασφαλιστικής εταιρείας.
-Φωτ/φο βεβαίωσης για συµµετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» στη Συµφωνία Άµεσου ∆ιακανονισµού Ζηµιών από Τροχαίο Ατύχηµα.
Β. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ανευρέθηκαν τα εξής:
- Τεχνική προσφορά µε περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία πληροί τους όρους της µελέτης του
∆ήµου και γίνεται δεκτή.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς της
Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η Επιτροπή
κρίνει ότι συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου και κάνει δεκτή την προσφορά της.
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3. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχουσών
ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες έγιναν δεκτές στην διαγωνιστική διαδικασία και αφού προχώρησε στην
µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των οικονοµικών προσφορών, κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
«ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.»
Προσφερόµενη συνολική τιµή για τα έτη 2021 & 2022: 28.960,00 ευρώ
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
Προσφερόµενη συνολική τιµή για τα έτη 2021 & 2022: 40.672,00 ευρώ
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
Προσφερόµενη συνολική τιµή για τα έτη 2021 & 2022:: 47.561,34 ευρώ
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 17791/07-10-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.
2. την υπ’ αριθ. 257/2020 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας.
3. τις υποβληθείσες προσφορές.
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
5. το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
στο σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
6. την ανάγκη παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του
∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2021-2022.
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100 ∆ράµα,
Α.Φ.Μ. 800429918, ∆.Ο.Υ. ∆ράµας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου
Λευκάδας για τα έτη 2021-2022, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και διότι προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι συνολική τιµή 28.960,00
ευρώ.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας
ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου για τα έτη 2021-2022, συνολικού
προϋπολογισµού 52.800,00 € που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.:17791/07-10-2020 διακήρυξης κ α ι
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100 ∆ράµα, Α.Φ.Μ.
800429918, ∆.Ο.Υ. ∆ράµας, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και διότι προσέφερε
την χαµηλότερη τιµή, ήτοι συνολική τιµή 28.960,00 ευρώ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Επισηµαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το
άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 422/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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