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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και
κατακύρωση διαγωνισμού «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
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Χολαργός σήμερα την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 512-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Χρύσα Παρίση
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και απόντα
τέσσερα (4) Τακτικά.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 28887/2-12-2016 Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 109/2016 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου, τους όρους και τις διατάξεις της
υπ’αρίθ.25861/2016 διακήρυξης του διαγωνισμού, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. 198/2016 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, την 2/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Περικλέους 55
Χολαργός η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.

Μανάτο Ιωάννη, Πρόεδρο
Σπάλα Ευσταθία, Μέλος
Μπαφέτη Μάρθα, Μέλος

(σύμφωνα με την 172/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Με το υπ’ αριθ. 2/27461/16-11-2016 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρίας
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ ως προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ. 222/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της
απόφασης αυτής, και εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η εταιρία κλήθηκε με
την υπ’ αριθ. πρωτ 28488/2016 πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 της διακήρυξης δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 29/11/2016.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 1/12/2016 με αρ.πρωτ.28786/1-122016, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
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Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει
το άρθρο 11 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η υπηρεσία στην εταιρία
INTERLIFE AAEΓΑ και έως του ποσού 36.138,01 € πλέον ΦΠΑ.
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
Την εισήγηση της προέδρου
Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιών-υπηρεσιών.
Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει :
α. Το με αριθ. πρωτ. 28887/2-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Εργασιώνυπηρεσιών, σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό : ««ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
β. Την κατακύρωση του ανωτέρω Διαγωνισμού, στην εταιρεία «INTERLIFE AAEΓΑ» και έως του ποσού 36.138,01
€ πλέον ΦΠΑ.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης
της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

