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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 6/2021 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 40/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ
ηερληθψλ
θαη
νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
ππεξεζία «ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠΛ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» (Α.Κ. 6/2021) θαη θήξπμε
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 133 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ
εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 3199/6/12-2-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε
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ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ξαπαθψζηα Αλζή 5) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 6)
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο θαη 8) Δκκαλνπήι
Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ
ΞΝΙΗΡΥΛ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ
Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ..


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Λ.Πεξεηάθεο ήηαλ απψλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ..

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην μοναδικό ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε
Ν.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18, ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο
θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 3287/15-2-2021 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ, αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών –
ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών (απ. ππυη:. 3235/12-2-2021) ηος
ζςνοπηικού διαγυνιζμού με ηίηλο: «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΔΡΙΟΤΙΑ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ» (ΑΜ 6/2021)
ΥΔΣ.: Σοςπ’ απ.ππυη: 3235/12-2-2021ππακηικό διενέπγειαρ, αξιολόγηζηρ
δικαιολογηηικών – ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών (απ. ππυη:.
3235/12-2-2021) ηος διαγυνιζμού
Θχξηε Ξξφεδξε,
Κε ην αλψηεξν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (αξ. πξση:. 3235/12-22021) ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΔΡΙΟΤΙΑ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ» (ΑΜ 6/2021)πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020
Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζαο δηαβηβάδνπκε, παξαθαινχκε φπσο
εηζεγεζείηε ζην ζψκα, ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, ηνπ ππ.΄αξίζκ.
3235/12-2-2021ππακηικού διενέπγειαρ, αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών –
ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών (απ. ππυη:. 3235/12-2-2021) ηος
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ζςνοπηικού διαγυνιζμού με ηίηλο: «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΔΡΙΟΤΙΑ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ» (ΑΜ 6/2021) θαη ηελ θήξπμε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
Πχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο:
Γηα ηνλ ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνη θάθεινη
πξνζθνξάο.
Νη εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ πξνζθνξά είλαη νη εμήο:
Α/Α

1

2

3

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ –
Α.Φ.Κ. – Γ.Ν..

ΓΗΔΘΛΠΖ-ΡΖΙΔΦΥΛΑ - ΦΑΜ
- EMAIL

ΛΟ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ – ΛΔΝΠ
ΞΝΠΔΗΓΥΛ Α.Δ.Α.Δ
A.Φ.Κ. 094035800, Γ.Ν..
ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ
ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE)
ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ
A.Φ.Κ. 094342626, Γ.Ν..
ΦΑΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ –
Ζ ΔΘΛΗΘΖ, A.Φ.Κ. 094003849,
Γ.Ν.. ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ

Ι. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83, ΚΑΟΝΠΗ,
Ρ.Θ. 15124,
ΡΖΙ.: 2104173300, email:
info@np-asfalistiki.gr
14ν ΣΙΚ Δ.Ν. ΘΔΠ/ΘΖΠ ΞΝΙΓΟΝ, ΘΔΟΚΖ
ΘΔΠ/ΘΖΠ,
Ρ.Θ. 57001, Ρει.:
2310499000,
email: info@interlife.gr
Ι. ΠΓΓΟΝ 103 - 105,
ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ. 11745
Ρει. 2109099000

Αξηζκφο
πξση.
Φαθέινπ
πξνζθνξάο
3057/11-022021

3076/11-022021

3157/12-022021

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη νη θάθεινη ησλ εηαηξεηψλ ήηαλ θαιά
ζθξαγηζκέλνη θαη αλέγξαθαλ ηα φζα νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε πξνέβε ζηελ
απνζθξάγηζε ηνπο.
Πε πξψηε θάζε αλνίρηεθαλ νη θάθεινη ησλ εηαηξεηψλ κε ηα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ».
Απφ ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ, ε Δπηηξνπή
απέππιτε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΛΟ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ – ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ
Α.Δ.Α.Δ» κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 3057/11-02-2021 πξνζθνξά, θαζψο δελ πιεξνί ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο α) ηνπ άξζξνπ 2.2.4, παξ. 2, θαζψο ζηεξνχηαλ ηε βεβαίσζε
ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ επνπηηθφ θνξέα ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη β) ηνπ άξζξνπ
2.2.5, θαζψο ζηεξνχηαλ ηζνινγηζκνχο (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ εηψλ. Νη ππφινηπεο δχν εηαηξείεο πιεξνχζαλ φια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.
Πηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο ησλ δχν εηαηξεηψλ κε
ηελ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπο θαη εμέηαζε ηα νξηδφκελα απφ ηελ δηαθήξπμε θαη
ηελ κειέηε κε Α.Κ. 06/2021.
Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δηαπίζησζε
φηη νη παξαπάλσ εηαηξείεο πιεξνχζαλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε,
θαηαζέηνληαο ηερληθέο πξνζθνξέο γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Νη νκάδεο ηνπ
δηαγσληζκνχ είλαη:
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1. ΝΚΑΓΑ Α' – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
2. ΝΚΑΓΑ Β΄ - ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
3. ΝΚΑΓΑ Γ' – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ
Α/Α
1

2

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE)
ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ
ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΟΜΑΓΔ
Α’
Β’
Γ’
ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρέινο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο δχν (2) θαθέινπο ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ» ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ. Ζ Δπηηξνπή θαηά ηνλ
ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ
εηαηξείεο θαηέζεζαλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛ ΞΝΠΝ
ΚΔΙΔΡΖΠ ΜΔ ΦΠΑ
1

2

ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE)
ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ
ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΟΜΑΓΔ
Α’
Β’
Γ’
8.500,00 €

26.314,27 €

3.300,00 €

6.210,00 €

20.026,78 €

ΝΣΗ

6.165,00 €

19.397,26 €

1.667,04 €

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψζεθε φηη ζπκθεξφηεξε ηηκή ζε φιεο ηηο νκάδεο
ήηαλ ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ» θαη σο εθ ηνχηνπ αλαδεηθλχεηαη πξνζσξηλφο αλάδνρνο
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΠΛΖΚ.: 1 Ρν ππ’ αξ.πξση: 3235/12-2-2021 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο, αμηνιφγεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ηνπ δηαγσληζκνχ
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 6/2021 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηελ
αξηζ. 6/2021 ζρεηηθή κειέηε θαη
1) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Ρα

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
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ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΞΑ) ή…»
2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ.πξση. 2213/01.02.2021 δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ
3) ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 3235/12-2-2021 γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Δγκπίνει ην ππ’ αξηζ. πξση. 3235/12-2-2021 Ππακηικό δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» (Α.Κ. 6/2021) θαη
ηελ ανάδειξη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ» σο πποζυπινήρ αναδόσος ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηεο νπνίαο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ε
νπνία ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, σο ιεπηνκεξψο αλαιχεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο.


Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 100 παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 127 παξ. 1 ηνπ Λ.
4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 40/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Ρκήκα Γηαρείξηζεο θαη
Ππληήξεζεο Νρεκάησλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
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11. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
ςνημμένο: Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 3235/12-2-2021 Ξξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ, 12.02.2021
ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 3235

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.Φ. –
Ν.Υ.»(Α.Μ. 06/2021)
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα, ζήκεξα,12.02.2021, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10:30 π.κ., ζηνλ 2ν φξνθν
ηνπ Γεκαξρείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο επί ηεο νδνχ Ι. Γεθειείαο97, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο &Αμηνιφγεζεο Ξξνκεζεηψλ ηνπ άξζξνπ 221, παξ. 4, ηνπ Λ. 4412/2016, πνπ ζπζηήζεθε κε
ηελ αξηζκφ 12/2021απφθαζεηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ.
Σαιθεδφλαο(Α.Ξ. 1371/21.01.2021, ΑΓΑ: 678946ΚΥ0Η-ΤΠ8), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλάζεζε πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.Φ. –Ν.Υ.» κε Α.Κ. 06/2021.
Ζ Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππ. αξηζκ.πξση.2213/01.02.2021Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, γηα ηνλ Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηίηιν «ΑΦΑΛΙΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.Φ. –Ν.Υ.» θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ
ηελ δηαδηθαζία απηή σο εμήο:
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
- ηνπ λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»
- ηνπ λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»
- ηνπ λ. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] - Οπζκίζεηο
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο.»
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012)
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ.
3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

1

Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςη που ςυγχρηματοδοτείται από πόρουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ.
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- ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
- ηνπ λ. 4727/2020 «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο
(ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην
Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
- ηεο κε αξ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
- -Ρν Λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331Α/1976), άξζξ. 5 θαη 12 «Ξεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσλ..»
- Ρν Ξ.Γ. 237/1986 (ΦΔΘ 110 Α/1986), άξζ. 2 παξ. 1.φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζ. 26 παξ. 1
ηνπ Λ.4141/13.
- Ρν Λ. 2496/97 « Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα»
- Ρν Λ. 3557/2007 (ΦΔΘ 100Α/2007), άξζ. 9 παξ. 4(Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξ.Γ. 237/1986 (ΦΔΘ110Α)
κε ην νπνίν θσδηθνπνηήζεθε ν Λ. 489/1976 «Ξεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ
απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο» ΦΔΘ 331Α& άιιεο δ/μεηο)
Θαζψο θαη:
- ηελ ππ’ αξηζ 6/2021 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
- ην πξσηνγελέο αίηεκα
(αξ.πξση: 1253/20-1-2021) πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ιακβάλνληαο ΑΓΑΚ 21REQ008069707
- ην ππ’ αξηζ.Ξξση. 1253/2021 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε
- ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021 πνζνχ : 42.037,49 € ε νπνία έιαβε
αξηζκφ πξση.: 2182/1-2-2021, θαηαρσξήζεθε κε Α/Α 51 ζην Κεηξψν Γεζκεχζεσλ έηνπο 2021,
θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ σο έγθξηζε ηνπ
πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ιακβάλνληαο ΑΓΑΚ 21REQ008074110 θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν
(Ξξφγξακκα Γηαχγεηα) ιακβάλνληαο ΑΓΑ ΤΖ9Ρ46ΚΥ0Η-ΙΘΓ.
- ηελ ππ’ αξηζ. 16/2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (Α.Ξ.: 1888/27-1-2021)
πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Α.Κ. 6/2021 κειέηεο πνπ έρεη
ζπληαρζεί απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
θήξπμε ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. Ξνχιηνο Θσλ/λνο (Ξξφεδξνο)
2. Γεκεηξηάδνπ Δπαλζία (Αλαπιεξσκαηηθφ Κέινο)
3. Τεινχ Άλλα (Γξακκαηέαο)
Γηα ηνλ ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνη θάθεινη
πξνζθνξάο. Νη εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ πξνζθνξά είλαη νη εμήο:

ΑΔΑ: 6ΥΞΨ46ΜΩ0Ι-ΡΥΣ

Α/Α
1

2

3

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ – Α.Φ.Κ. –
Γ.Ν..
ΛΟ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ – ΛΔΝΠ
ΞΝΠΔΗΓΥΛ Α.Δ.Α.Δ
A.Φ.Κ. 094035800, Γ.Ν.. ΦΑΔ
ΑΘΖΛΥΛ
ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE) ΑΛΥΛΚΖ
ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ
A.Φ.Κ. 094342626, Γ.Ν.. ΦΑΔ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ –
Ζ ΔΘΛΗΘΖ, A.Φ.Κ. 094003849,
Γ.Ν.. ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ

ΓΗΔΘΛΠΖ-ΡΖΙΔΦΥΛΑ - ΦΑΜ EMAIL
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Αξηζκφο πξση.
Φαθέινπ
πξνζθνξάο
3057/11-022021

3076/11-022021
3157/12-022021

Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπίζησζε φηη νη θάθεινη ησλ εηαηξεηψλ ήηαλ θαιά ζθξαγηζκέλνη θαη
αλέγξαθαλ ηα φζα νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπο.
Πε πξψηε θάζε αλνίρηεθαλ νη θάθεινη ησλ εηαηξεηψλ κε ηα «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ». Απφ ηνλ
ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ, ε Δπηηξνπή απέππιτε ηελ εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΛΟ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ – ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ Α.Δ.Α.Δ» κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 3057/11-022021πξνζθνξά, θαζψο δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο α) ηνπ άξζξνπ 2.2.4, παξ. 2, θαζψο
ζηεξνχηαλ ηε βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ επνπηηθφ θνξέα ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη β) ηνπ
άξζξνπ 2.2.5, θαζψο ζηεξνχηαλ ηζνινγηζκνχο (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.
Νη ππφινηπεο δχν εηαηξείεο πιεξνχζαλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε.
Πηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο ησλ δχν εηαηξεηψλ κε ηελ «ΡΔΣΛΗΘΖ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπο θαη εμέηαζε ηα νξηδφκελα απφ ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ κειέηε κε Α.Κ. 06/2021.Ζ
Δπηηξνπή, θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ
εηαηξείεο πιεξνχζαλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε, θαηαζέηνληαο ηερληθέο
πξνζθνξέο γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Νη νκάδεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη:
1. ΝΚΑΓΑ Α' –ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
2. ΝΚΑΓΑ Β΄ - ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
3. ΝΚΑΓΑ Γ' –ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ

ΑΔΑ: 6ΥΞΨ46ΜΩ0Ι-ΡΥΣ

Α/Α
1
2

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE) ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ
ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΟΜΑΓΔ
Β’

Α’

Γ’

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΝΣΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

Ρέινο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο δχν (2) θαθέινπο ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ» ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ. Ζ Δπηηξνπή θαηά
ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηαπίζησζε φηη νη παξαπάλσ εηαηξείεο θαηέζεζαλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Α/Α

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛ ΞΝΠΝ
ΚΔΙΔΡΖΠ ΜΔ ΦΠΑ

Α’

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΟΜΑΓΔ
Β’

Γ’

8.500,00 €

26.314,27 €

3.300,00 €

1

ΗΛΡΔΟΙΑΦΦ (INTERLIFE) ΑΛΥΛΚΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ

6.210,00 €

20.026,78 €

ΝΣΗ

2

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ

6.165,00 €

19.397,26 €

1.667,04 €

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψζεθε φηη ηελ ζπκθεξφηεξε ηηκή ζε φιεο ηηο νκάδεο ππέβαιε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ». Ζ Δπηηξνπή κνλφγξαςε φινπο ηνπο θαθέινπο πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, θαζψο θαη ηα πνπ εκπεξηέρνληαλ.
ΓΝΧΜΟΓΟΣΔΙ
Ζ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, πποηείνει ζηην Οικονομική Δπιηποπή ηην καηακύπυζη υρ πποζυπινού μειοδόηη γηα ηελ ππεξεζία
κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ν.Φ. –Ν.Υ.» κε Α.Κ. 06/2021, ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΥΛ – Ζ ΔΘΛΗΘΖ» γηα φιεο ηηο νκάδεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ππέβαιε ηελ ζπκθεξφηεξε
πξνζθνξά.
Ζ Δπηηξνπή ζπλέηαμε ην παξφλ Ξξαθηηθφ θαη ην ππέγξαςε ζε ηέζζεξα(4) αληίγξαθα.
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΞΝΙΗΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝ ΔΑΛΘΗΑ

ΤΖΙΝ ΑΛΛΑ

