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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου
Aριθμ. Αποφ. 69/2016
Περίληψη
Εξέταση ένστασης της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε,
υποβληθείσα προς το Δήμο Παγγαίου, κατά των
όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της
πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 21 του
μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. 5902/18.03.2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α΄)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος - Πρόεδρος
2. Δημητρακούδη Αποστολία - Τακ. Μέλος
3. Θωμάς Γεώργιος - Τακ. Μέλος
4. Κορωνιός Κοσμάς – Τακ. Μέλος
5. Μποσμπότης Χρήστος – Τακ. Μέλος
6. Καλλινικίδης Ανδρέας – Τακ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Χαρίτων – Τακ. Μέλος
2. Μαλακόζης Βαρσάμης – Αντιπρόεδρος
3. Ξουλόγης Βασίλειος – Τακ. Μέλος,
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κανονικά κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Ελένη Απαζίδου, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως, το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον
με την αριθμ. 68/2016 απόφαση της Ο.Ε., έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:
-Την υπ΄ αριθμ. 48/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν, η εκτέλεση της
υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,
οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με τις διαδικασίες του
πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
- Την υπ΄ αριθμ. 5491/2016 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ως ημέρα
διεξαγωγής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας η 22η Μαρτίου 2016 και ώρα
10.00π.μ. Η ανωτέρω δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Την από 18.03.2016 υποβληθείσα ένσταση της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. στην
υπηρεσία μας 5227/18.03.2016, κατά των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», η οποία αναλυτικά αναφέρει τα
κάτωθι:
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ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Της εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής, λεωφόρος Συγγρού αρ. 254-258, ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

……………………………………………………………………….

Με την από 15.3.2016 και αριθμό πρωτ/λου 5491 διακήρυξη του Δήμου σας, προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός σχετικά
με την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
προϋπολογισμού € 22.608,70.
Στο άρθρο 9 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) που συνοδεύειτην Διακήρυξη και
ειδικότερα στο σημείο Β με τίτλο « Παρεχόμενες καλύψεις για μηχανήματα έργου, τρακτέρ, φορτηγό, ημιφορτηγό (με τα
κατώτερα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης), καταχρηστικά και παράνοιια ζητείται η κάλυψη «Ιατρική βοήθεια και επείγουσα
αερομεταφορά», χωρίς μάλιστα να εξειδικεύεται σε τι συνίσταται και τι περιλαμβάνει η παροχή Ιατρικής βοήθειας και πως
συνδέεται με την ασφάλιση των οχημάτων.
Κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετικά Ελ.Συν. Τμ. IV Πράξη 1/2011, 217/2009, 75/2010) η σχετική
αιτούμενη κάλυψη είναι μη νόμιμη καθόσον δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 237/1986,
που ρυθμίζουν περιοριστικά την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων των Ν.Π.Δ.Δ.
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο και το ίδιο στοιχείο δεν καθορίζεται με σαφήνεια ποια ακριβώς οχήματα θα καλύπτονται με την
κάλυψη αστικής ευθύνης κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο. Δημιουργείται δηλαδή ασάφεια αν περιλαμβάνει συλλήβδην
όλα τα οχήματα που αναφέρονται στον τίτλο του στοιχείου Β ή μόνο όσα φέρουν πινακίδες ΜΕ (Μηχάνημα Έργου).
Κατόπιν τούτων υποβάλλουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα ένστασή μας κατά της διακήρυξης και ζητάμε την
απάλειψη της κάλυψης «Ιατρική βοήθεια και επείγουσα αερομεταφορά» και την αποσαφήνιση των οχημάτων τα οποία θα
εμπίπτουν στην κάλυψη αστικής ευθύνης κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος
της.
Καλλιθέα 18.3.2016
Για την «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.»
Κωνσταντίνος Λαπιδάκης
Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων

-Την από 18.03.2016 Εισήγηση της Ε.Δ. προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα εξής:
Περί διατύπωσης γνώμης για την
«Ένσταση της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., υποβληθείσα προς το Δήμο Παγγαίου, κατά των όρων της
διακήρυξης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ. μελ. 1019/2016.
Την Παρασκευή 18η Μαρτίου 2016 κατετέθη ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση
της ανωτέρω πράξης.
Σε σχέση με την εν λόγω ένσταση και προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί της αποδοχής ή απόρριψης
της, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, παρακαλώ λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
1. Η ένσταση θεωρείται εμπρόθεσμη και κατ’ αρχήν δεκτή.
2. Επί των ισχυρισμών της ένστασης, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας του αντικειμένου που
θίγουν, θεωρείται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση τους, από την Υπηρεσία που συνέταξε τη μελέτη.
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Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας έως ότου
α. Διερευνηθεί το βάσιμο των ισχυρισμών της ένστασης
β. Διορθωθεί το τεύχος της μελέτης στον απαραίτητο βαθμό, εφόσον κριθεί κάτι τέτοιο
απαραίτητο΄΄.
Ελευθερούπολη 18.03.2016
Για την Επιτροπή Διαγωνισμού
Νικόλαος Ευαγγέλου
Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός / Ε’
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε να γίνει δεκτή η κατατεθείσα ένσταση, να ακυρωθεί η
πραγματοποιηθείσα για την 22η Μαρτίου 2016 διαγωνιστική διαδικασία και κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 48/2016 απόφαση της
Ο.Ε., την αριθμ. 5491/2016 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, την αριθμ. 1019/2016 τεχνική μελέτη, την από
18.03.2016 κατατεθείσα ένσταση της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε, την από 18.03.2016 εισήγηση της Ε.Δ., τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ 28/80 ΟΤΑ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει
σήμερα, ομοίως του Ν.3463/06 ως ισχύει, του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε΄ του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της από 18.03.2016 κατατεθείσας ένστασης της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε, κατά των όρων
της διακήρυξης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1019/2016), για τον λόγο που αναφέρεται στην
εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού για την επιλογή μειοδότη της ανωτέρω
πράξης, με ημερομηνία διενέργειάς του την 22η Μαρτίου 2016, σύμφωνα με την αριθμ. 5491/2016
περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου διερευνήσει
το βάσιμο των ισχυρισμών της ένστασης και διορθώσει το τεύχος της μελέτης στον απαραίτητο βαθμό,
εφόσον κριθεί κάτι τέτοιο απαραίτητο.

Η απόφαση πήρε αριθμό 69/2016
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Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

EΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Eλευθερούπολη, 21/03/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
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