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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –

αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω
των ορίων  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας
ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός
προσωρινών αναδόχων».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο:

«Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες»και κυρίως την παρ. 1 περ. (στ’) και (ζ’).

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/08-06-2006).

4. Την αριθ. 23346/26-9-2022 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και

μηχανημάτων έργων (cpv: 66514110-0 με τίτλο:«Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»),

εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 63.150,00 ευρώ (υπηρεσία απαλλασσόμενη από

ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργων

του Δήμου.

5. Τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΠΥ), οι οποίες αφού καταρτίσθηκαν

και εγκρίθηκαν από τον Π.Ο.Υ (Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών), υπεγράφησαν από τη

Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, η οποία ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος των

παρακάτω Κ.Α ως εξής:

· στον Κ.Α. 10.6253.0001 με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού 412,50 ευρώ,

για το έτος 2022 και ποσού 1.237,50 ως μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ.

930/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23565/28-09-

2022 και αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 

του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στοΜητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α

2 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:6ΣΥΓΩΚΥ-7ΥΗ,

· στον Κ.Α. 10.6253.0002 με τίτλο: «Ασφάλιστρα για τα μεταφορικά μέσα της Δημοτικής

Συγκοινωνίας», ποσού 2.250,00 ευρώ για το έτος 2022 και ποσού 6.750,00 ευρώ ως

μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 931/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω

Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23566/28-09-2022 και αφού βεβαιώθηκε η

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, 

καταχωρήθηκε στοΜητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 2 και αναρτήθηκε

στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΚΙΝΩΚΥ-ΘΕΤ,
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· στον 20.6253.0001 με τίτλο: «Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων», ποσού 10.975,00 ευρώ για το 

έτος 2022 και 32.925,00 ευρώ ως μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 

932/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23567/28-09-

2022 και αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 

του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 

4 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:Ψ60ΠΩΚΥ-ΟΥ1,

· στον Κ.Α. 30.6253.0002 με τίτλο: «Ασφάλιστρα για τα μεταφορικά μέσα της Υπηρεσίας 

Τεχνικών Έργων» ποσού 475,00 ευρώ για το έτος 2022 και 1.425,00 ευρώ ως μελλοντική 

υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 933/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε 

αριθμό πρωτοκόλλου 23568/28-09-2022 και αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 2 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», 

λαμβάνοντας ΑΔΑ:6ΤΓ8ΩΚΥ-ΕΤ9,

· στον 35.6253.0001  με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού 1.125,00 ευρώ 

για το έτος 2022 και 3.375,00 ευρώ ως μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 

934/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23569/28-09-

2022 και αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 

του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 

2 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΜΕΟΩΚΥ-ΡΜΚ,

· στον 40.6253.0001  με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού 200,00 ευρώ για 

το έτος 2022 και 600,00 ευρώ ως μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 935/28-

09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23570/28-09-2022 και 

αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 

80/2016, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 2 και 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΔ3ΒΩΚΥ-ΔΝΒ,

· στον 50.6253.0001  με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ποσού 350,00 ευρώ για 

το έτος 2022 και 1.050,00 ευρώ ως μελλοντική υποχρέωση για το έτος 2023, η αριθ. 

936/28-09-2022 Α.Α.Π.Υ. Η εν λόγω Α.Α.Π.Υ, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23571/28-09-

2022 και αφού βεβαιώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 

του Π.Δ. 80/2016, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 

2 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:Ψ3ΜΘΩΚΥ-ΝΣΚ,

Οι ανωτέρω Α.Α.Π.Υ στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ] λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: «22REQ011319307 2022-09-28» ως έγκριση του 

πρωτογενούς αιτήματος.

6. Την αριθ. 385/18-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΩΞΖΩΚΥ-0Α2) περί έγκρισης: 

α) των τεχνικών προδιαγραφών και της αριθ. πρωτ. 23346/26-9-2022 μελέτης του Τμήματος 

Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στο σύνολό της β) της 

κατάρτισης των όρων της αριθ. πρωτ.25594/19-10-2022 Διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας και  περί ορισμού επιτροπής Διαγωνισμού

7. Την αριθ. πρωτ. 25594/19-10-2022 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων 

των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 

Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC011457383 και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό 

Συστήματος:174116.

8. Την αριθ. πρωτ. 25595/19-10-2022  περίληψη διακήρυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΩΜΓ7ΩΚΥ-ΕΔ1

9. Το από 9/11/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και  αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
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10. Το από 11/11/2022 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που συνέταξε η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 

ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας

11. Το γεγονός ότι κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

12. Τις υποβληθείσες προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 

καθώς και τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά κάθε φακέλου.

13. Την παρ. 2γ του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Μετά από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή 

της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης 

των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 

διοικητικής προσφυγής.

14. Το γεγονός ότι η επικείμενη απόφαση δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ: 

1 Εγκρίνει ως έχει: α. το από 9/11/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και  αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και β. το από 11/11/2022 πρακτικό 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

2. Αναδείξει, ως προσωρινό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η Εθνική» (ΑΦΜ: 

094003849 & Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της  Λεωφόρου Συγγρού 103-105, Τ.Κ  

11745 (τηλ. 210 9099492, 092,645, 792,901 & email:diagonismoi@insurance.nbg.gr) για την παροχή 

υπηρεσιών Ετήσιας Ασφάλισης όλων των οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, 

έναντι του συνολικού ποσού κατακύρωσης των τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και 
εβδομήντα δύο λεπτών (31.760,72€) (υπηρεσία απαλλασσόμενη από ΦΠΑ) ως εξής:

Α/Α Προμηθευτής Οικονομική προσφορά σε ευρώ

K.A.10.6253.0001 773,28

K.A.10.6253.0002 6.369,04

K.A.20.6253.0001 21.252,48

K.A.30.6253.0002 793,44

K.A.35.6253.0001 1.611,04

K.A.40.6253.0001 373,84

K.A.50.6253.0001 587,60

1

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η 

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72
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ΔΙΟΤΙ:

α) η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της αριθ. πρωτ. 25594/19-10-2022 Διακήρυξης 

του Δήμου Νέας Ιωνίας,

 β) δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 23346/26-9-

2022 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

γ) προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής (κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης) ως ανωτέρω.

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ  ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ                ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου                                    

Γενική Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού






















