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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της 
υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 53ηΠρ./53ηΣυν./28399/26-11-2021 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου . 
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5)Xατζή Ελένη, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
Τσομπάνογλου Φώτιος, Τσουκαλάς Παναγιώτης, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι 
κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 53ηΠρ./53ηΣυν./28399/26-11-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου. 

 
Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι η 
ασφάλεια των οχημάτων λήγει στις 5-12-2021 και θα πρέπει να επισπευσθούνε οι 
διαδικασίες υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
 
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί 
Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
   

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: Έγκριση του 

πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Προσωρινού Αναδόχου, στον Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 
ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας που διενεργήθηκε με την αριθ. 
πρωτ.24341/14-10-2021 διακήρυξη και κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 28383/26-11-2021 εισήγηση από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης 

Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ



 
 
 
 
 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

      [Άλλο θεσμικό πλαίσιο] 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
10/2003, 

 Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 

 Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.» 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ.23348/4-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας Δ/νσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 63.150,00 € για την κάλυψη των αναγκών ασφάλισης των 
οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Νέας Ιωνίας (τεκμηρίωση ανάγκης για την 
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης). 

 Την με αριθ. Πρωτ.20893/7-9-2021 μελέτη της υπηρεσίας Δ/νσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 63.150,00 € για την 
κάλυψη των αναγκών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 Το πρωτογενές αίτημα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (κατ’ 
εφαρμογή του Ν.4013/11, του άρθρου 38 του Ν.4412/16 και της Υ.Α. 57654/17) το οποίο 
έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 20REQ007335124.  

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ



 
 
 
 
 

 Την με αριθ. πρωτ.20896/7-9-2021 απόφαση της Δήμαρχου Νέας Ιωνίας για έκκριση 
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & 
μηχανήματων έργου του Δήμου για τα έτη 2021-2022 (ΑΔΑ:671ΥΩΚΥ-ΓΧΜ). 

 Την με αριθ. πρωτ.21063/8-9-2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης 
Οχημάτων προς τον Δήμαρχο της Νέας Ιωνίας για έκδοση τεκμηριωμένου Αιτήματος 
πραγματοποίησης δαπάνης για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανήματων έργου του 
Δήμου για τα έτη 2021-2022. 

 Το με αριθμό πρωτ.21064/8-9-2021 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου προς τον Π.Ο.Υ. με το 
οποίο αιτείται την έκδοση του σχετικού σχεδίου των Α.Α.Υ, ποσού 63.150,00 ευρώ, στους 
Κ.Α. 10.6253.0001, 10.6253.0002, 20.6253.0001, 30.6253.0002, 35.6253.0001, 
40.6253.0001, 50.6253.0001.   

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη 
και επαρκής πίστωση για την δαπάνη συνολικού ποσού 15.787,50 €, που θα επιβαρύνει το 
οικονομικό έτος 2021: 

 υπό Κ.Α.Ε.10.6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 
948/1-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 412,50 €, η οποία εγκρίθηκε από 
τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΑΣΑΩΚΥ-ΒΛΥ 
και ΑΔΑΜ: 21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική 
πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.10.6253.0002 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Δημοτική 
συγκοινωνία)» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 949/1-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ύψους 2.250,00 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και 
καταχωρήθηκε με α/α 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΑΛ1ΩΚΥ-ΒΕΗ και ΑΔΑΜ:21REQ009300326 με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.20.6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Καθαριότητα)» 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ.950/1-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 10.975,00 €, 
η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 3 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας 
ΑΔΑ:630ΕΩΚΥ-ΙΦΦ και ΑΔΑΜ:21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.30.6253.0002 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Τεχνική) » εκδόθηκε 
η υπ’ αριθ.951/1-10-2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 475,00 €, η οποία 
εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας 
ΑΔΑ:64ΛΒΩΚΥ-1ΘΤ και ΑΔΑΜ:21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.35.6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Πράσινο)» εκδόθηκε 
η υπ’ αριθ.952/1-10-2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 1.125,00 €, η οποία 
εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 3 στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας 
ΑΔΑ:ΩΘΤ5ΩΚΥ-1ΒΙ και ΑΔΑΜ:21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.40.6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Πολεοδομία)» 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ.953/1-10-2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 200,00 €, η 
οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 3 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, λαμβάνοντας 
ΑΔΑ:64ΩΤΩΚΥ-Χ35 και ΑΔΑΜ:21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 υπό Κ.Α.Ε.50.6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Δημοτική 
αστυνομία)» εκδόθηκε η υπ’ αριθ.954/1-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 
350,00 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με 
α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16, 
λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΘΙΓΩΚΥ-ΑΘΕ και ΑΔΑΜ: 21REQ009300326 με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση.  

 την υπ’ αριθ. 24341/14-10-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  

 τις υποβληθείσες προσφορές 
 

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ



 
 
 
 

 Το από 5-11-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και  αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών που συνέταξε η Επιτροπή  

 διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ετήσια ασφάλιση 2021-2022 των οχημάτων 
& μηχανήματων έργου, του  Δήμου Νέας Ιωνίας.   

 Το από 11-11-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 
που συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ετήσια ασφάλιση 
2021-2022 των οχημάτων & μηχανήματων έργου, του  Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 Την με αριθ. 435/16-11-2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
Ανακηρύχθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος του Διαγωνισμού. 

 Την με αριθ. Πρωτ.27577/17-11-2021 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών & 
Διαχείρισης Υλικού με την οποία καλείται ο Προσωρινός Ανάδοχος να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Το από 25-11-2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με την 
οποία προτείνεται η Ανάδειξη του Οριστικού Ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 

 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

να  αποφασίσει: 
 

1.  Την έγκριση του από 25-11-2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού,  για την ετήσια ασφάλιση 2021-2022 των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, 
του  Δήμου Νέας Ιωνίας.   
 

2. Την ανάδειξη της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η 
ΕΘΝΙΚΗ» (ΑΦΜ: 094003849 & Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην οδό Συγγρού 
103-105 11745 Αθήνα, τηλ.:210 9099593, ως Οριστικού αναδόχου, για την παροχή 
υπηρεσιών της «Ετήσιας Ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
(επιβατηγών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων, δίκυκλων, 
μηχανικών σαρώθρων κ.λ.π.)» του Δήμου Νέας Ιωνίας για τα έτη 2021 και 2022 διότι η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
με το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (33.517,80), όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Κωδ. Προυπολ.  
Ποσό οικονομικής 
προσφοράς 

1 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η 
ΕΘΝΙΚΗ»  

K.A.10.6253.0001 799,08 

K.A.10.6253.0002 6.674,84 

K.A.20.6253.0001 22.494,80 

K.A.30.6253.0002 868,92 

K.A.35.6253.0001 1.685,32 

K.A.40.6253.0001 385,44 

K.A.50.6253.0001 609,40 

ΣΥΝΟΛΟ 33.517,80 

 
 

3.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή του άρθρου 127 δεν 
χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ



 

 

 

 

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις  όπως αυτές καταγράφονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
 Την υπ’ αριθμ. 28383/2021 εισήγηση, 

 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 28383/2021 εισήγηση, 
 Το από 25/11/2021 πρακτικό. 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
1. Την έγκριση του από 25-11-2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που συνέταξε η Επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού,  για την ετήσια ασφάλιση 2021-2022 των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου, του  Δήμου Νέας Ιωνίας.   

 
2. Την ανάδειξη της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η 

ΕΘΝΙΚΗ» (ΑΦΜ: 094003849 & Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην οδό Συγγρού 
103-105 11745 Αθήνα, τηλ.:210 9099593, ως Οριστικού αναδόχου, για την παροχή 
υπηρεσιών της «Ετήσιας Ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
(επιβατηγών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων, δίκυκλων, 
μηχανικών σαρώθρων κ.λ.π.)» του Δήμου Νέας Ιωνίας για τα έτη 2021 και 2022 διότι η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
με το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (33.517,80), όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Κωδ. Προυπολ.  
Ποσό οικονομικής 
προσφοράς 

1 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η 
ΕΘΝΙΚΗ»  

K.A.10.6253.0001 799,08 

K.A.10.6253.0002 6.674,84 

K.A.20.6253.0001 22.494,80 

K.A.30.6253.0002 868,92 

K.A.35.6253.0001 1.685,32 

K.A.40.6253.0001 385,44 

K.A.50.6253.0001 609,40 

ΣΥΝΟΛΟ 33.517,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ



 
 
 
 
 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή του άρθρου 127 δεν χωρεί καμία 
άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
 

          
                               
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩΚΥ-ΜΚΤ


		2021-11-26T13:28:30+0200
	Athens




