ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 357/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 25724/9-11-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 4 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 8-11-2017 πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων,
μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018, και ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου (σχετ.η με αριθμ.24265/25-11-2017 διακήρυξη Δημάρχου)»
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Την αριθμ. 219/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Με το αριθμ.εσ.πρωτ.1853/06-10-2017 αίτημα με ΑΔΑΜ:17REQ002054706 η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών αιτείται την ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου για το έτος
2018 .
Η με αριθμ.329/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της παροχής
υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας για το
έτος 2018 με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι
σχετικής διακήρυξης .Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προμήθειας θα
βαρύνει τους οικείους Κ.Α.Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Συγκεκριμένα θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων 20-6253, 25-6253, 30-6253, 35-6253, 50-6253, 706253.001, 70-6253.002 και 35-6255.
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ002158585
Την αριθμ.24265/25-11-2017 διακήρυξη του Δημάρχου.
Την ανάγκη ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας για το
έτος 2018.
Το από 08-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα σήμερα την 08-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
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Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 304/2017 (ΑΔΑ:ΩΟ19ΩΛΙ-ΝΞ3) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΕΣ. 2097/06-11-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και
εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθμ. 24265/25-10-2017 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πάντζου Ζωή, δημοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, τακτικό μέλος,
Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος
3) Βουκελάτος Θωμάς, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 3) τις δ/ξεις του Ν.
3852/2010, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4013/2011, 5) την αριθμ. 304/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6)
την αριθμ. 219/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 7) την αριθμ. πρωτ. 24265/25-10-2017
διακήρυξη του Δημάρχου.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100, Δράμα, Α.Φ.Μ. 800429918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Δράμας, η
οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτ. 25320/06-11-2017 και ώρα 11:57 π.μ.
- Κατατέθηκε εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας η προσφορά της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ
(INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.», 14ο χιλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολύγυρου, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.
094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό
πρωτ. 25548/08-11-2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
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 των
επιχειρήσεων «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.» και διαπίστωσε ότι τα
εξωτερικά στοιχεία των φακέλων των προσφορών συμφωνούν με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 24265/2510-2017 διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών των
συμμετεχόντων και εξευρέθηκαν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ήτοι φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και προέβη για κάθε προσφορά στην 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 στην μονογραφή και σφράγιση των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς των
συμμετεχόντων.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αφού μονογράφηκαν και σφραγίστηκαν παρέμειναν στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστούν στο τέλος της διαδικασίας της σημερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 10
της διακήρυξης, στον συνημμένο Πίνακα Β΄- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ παρ.4
άρθρ. 8
Ν. 1599/1986
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ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
παρ. 4 άρθρο 79
Ν. 4412/2016
ΝΑΙ
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ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι :
1.Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», συμφωνούν με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
2.Tα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.» συμφωνούν με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης, προέβη
στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν ότι τόσο η προσφορά της επιχείρησης
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«ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» όσο και η προσφορά της επιχείρησης «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.»
συμφωνούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αριθμ. 219/2017 μελέτης του Δήμου Λευκάδας.
Συνεπώς οι προσφορές των επιχειρήσεων «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE)
Α.Α.Ε.Γ.Α.» γίνονται δεκτές.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων και αφού προχώρησε στην μονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο των οικονομικών προσφορών,
κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α) «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» με συνολική τιμή 17.249,00 ευρώ.
Β) «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.» με συνολική τιμή 22.215,86 ευρώ
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 24265/25-10-2017 διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υπ’ αριθμ. 219/2017 μελέτη του Δήμου
3. τις υποβληθείσες προσφορές
4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
5. τις τιμές που δόθηκαν στον αντίστοιχο διαγωνισμό την περσινή περίοδο
ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή :
Την ανάδειξη της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100, Δράμα,
Α.Φ.Μ. 800429918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Δράμας, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και από
οικονομική άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι συνολική τιμή 17.249,00 ευρώ.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε περί,
α) της έγκριση του από 08-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στον
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου
του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 24265/25-112017 διακήρυξης του Δημάρχου.
β) της ανάδειξης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100, Δράμα,
Α.Φ.Μ. 800429918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Δράμας, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και από οικονομική
άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι συνολική τιμή 17.249,00 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
α) την έγκριση του από 08-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στον
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου
του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 24265/25-112017 διακήρυξης του Δημάρχου.
β) την ανάδειξης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.», Θ. Αθανασιάδη 31-33, Τ.Κ. 66100, Δράμα,
Α.Φ.Μ. 800429918, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Δράμας, ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και από οικονομική
άποψη συμφέρουσα αφού προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι συνολική τιμή 17.249,00 ευρώ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 357/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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