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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
                  του Δήμου περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για
                  την εκτέλεση της υπηρεσίας "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων" 

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 9η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 8196/05-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Νικολάου 
Σωτήριος. 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 3/2017 μελέτη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων, με τίτλο "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων", η οποία αφορά την 
ανάθεση της εργασίας ασφάλισης των δημοτικών οχημάτων, και συγκεκριμένα 
των (44) αυτοκινήτων (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός είδους, 
απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, βραχιονοφόρο ανυψωτικό καλάθι), των (14) 
μηχανημάτων έργου (φορτωτές - εκσκαφείς, αλυσοφόρος προωθητήρας, 
σάρωθρα), των (5) δικύκλων και των (3) τρικύκλων (μοτοποδηλάτων) για ένα 
έτος, ήτοι από 31/05/2017 έως 30/05/2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
#28.300,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του χαρτοσήμου.
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, στον οποίο έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις για την ανωτέρω υπηρεσία στους κάτωθι  Κ.Α. του σκέλους των 
εξόδων του 
 10-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων διοικητικών - οικονομικών 

υπηρεσιών» ποσού   #1.300,00# €, 
 15-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσιών Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού   #3.000,00# €,



 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσιών Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού» ποσού #20.000,00# €,

 30-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Τεχνικών Υπηρεσιών» 
ποσού   #2.000,00#€,  

 35-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσιών Πρασίνου» 
ποσού   #3.800,00# €,

σύμφωνα με την από 14-2-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας.
3. Η υπ' αριθ. 25/20-02-2017 (ΑΔΑ:ΨΥΠ4ΩΛ3-Ψ2Δ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού  
#28.300,00# € σε βάρος των Κ.Α. 10-6253 (1.100,00 €),15-6253 (2.800,00€), 20-
6253 (19.000,00 €), 30-6253 (1.900,00 €), 35-6253 (3.500,00 €) του σκέλους των 
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου.
4. Οι με αριθ. πρωτ. 2873/20-2-2017, 2874/20-2-2017, 2875/20-2-2017, 2876/20-
2-2017, 2877/20-2-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-262, Α-263, Α-
264, Α-265, Α-266, αντίστοιχα. 
5. Η υπ’ αριθ.  5026/23-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΥΟΘΩΛ3-3ΝΜ) Περιληπτική Διακήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
6. Η υπ’ αριθ. 5044/23-3-2017 διακήρυξη για τη διεξαγωγή του εν λόγω 
διαγωνισμού.
7. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
8. Το από 05-04-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», από το 
οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές, 
αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών, από όπου προκύπτει ότι κι έγιναν 
δεκτές καθώς κατέθεσαν πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και οι 
τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνες με τους όρους της οικείας διακήρυξης, 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, οι  οποίες ανέρχονται 
 για την εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ"
στο ποσό των #19.131,79# €
 για την εταιρεία "ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε." στο ποσό των #18.133,00# €
 για την εταιρεία "ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" στο ποσό των #18.372,20# €,
καθώς και εισήγησης για την ανάδειξη της εταιρείας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε.» ως 
προσωρινής αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. 
9. Η υπ' αριθ. 72/2017 (ΑΔΑ:ΩΟΤ9ΩΛ3-04Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αναδείχθηκε η εταιρεία 
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε.», ως προσωρινή ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι 
η προσφορά της, εξ €  #18.133,00# είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης.
10. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά του ανωτέρω πρακτικού.
11. Η υπ' αριθ. 6877/24-04-2017 Πρόσκληση προς την εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  
Α.Α.Α.Ε.», προκειμένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
συνοπτικού διαγωνισμού.
12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εν λόγω εταιρεία 
στο Δήμο, λαμβάνοντας αριθ. πρωτ. 7176/26-04-2017.



13. Το από 28-04-2017 (2ο) Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής προς την 
Οικονομική Επιτροπή, από το οποίο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που κατέθεσε η προσωρινή ανάδοχος είναι σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση στην εταιρεία 
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», καθότι η προσφορά της 
είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ' αριθ. 3/2017 μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το από 28/04/2017 (2ο) πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο 
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» (αριθ. μελ. 3/2017) και κατακυρώνει τη 
σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας αυτής προϋπολογισμού δαπάνης 
#28.300,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Ε. και του χαρτοσήμου στην 
εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.», έναντι ποσού #18.133,00# €, σύμφωνα με την 
προσφορά της, για την ασφαλιστική περίοδο από 31-05-2017 έως 30-05-2018.
2. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών 
από την κοινοποίησή της. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  97/2017.

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής         ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος    
                                                                     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                         
                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος                                                    
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                                  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος


