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Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6)Καναβό 
Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης και απόφασης του 3ου θέματος συμμετείχε η κ.Γρίβα Ελένη 
,αναπληρωματικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

   

Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά «Λήψη απόφασης περί 

επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος 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 οριστικού 

αναδόχου»,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29083/25-11-2022 εισήγηση από το Τμήμα 

Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

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 στο 

Μητρώο 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 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με 

α/α 2 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΚΙΝΩΚΥ-

ΘΕΤ, 

 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 περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 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.  

10. Το από 11/11/2022 πρακτικό περί αξιολόγησης των φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά» 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. Την υπ΄αριθ. 445/17-11-2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 

ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας και 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», με το 

διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»    

12. Την υπ’ αριθ. 28472/18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση προς τον προσωρινό 

ανάδοχο για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

13. Το από 24-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού περί ελέγχου των αποδεικτικών 

μέσων (δικαιολογητικά κατακύρωσης) που εμπρόθεσμα κατέθεσε ο προσωρινός 

ανάδοχος. 

14. 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. 



15. Το γεγονός ότι η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/16. 

16. Το γεγονός ότι η σύναψη σύμβασης αναστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 360 έως 372 του Ν.4412/16  

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. Αποδέχεται στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (δικαιολογητικά αναδόχου) 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»    

2. Επικυρώνει ως έχει το από 24/11/2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, περί ελέγχου του συνόλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την 

παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Νέας Ιωνίας   

3. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, την 445/2022 

Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των από 9/11/2022 και 11/11/2022 

πρακτικών διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. 

4.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για 

την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 

του Δήμου Νέας Ιωνίας (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής), ορίζοντας, ως οριστικό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», 

με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΑΦΜ: 094003849 & Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της  Λεωφόρου Συγγρού, αρ.103-105, Τ.Κ  11745 

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

 

 

 

1 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ 

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 

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72 

ΔΙΟΤΙ: 

α) η προσφορά του είναι πλήρης και ανταποκρίνεται εξ’ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα στις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 23346/26-9-2022 μελέτης του 

Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

β) πληροί συνολικά του όρους της αριθ. πρωτ. 25594/19-10-2022 Διακήρυξης του Δήμου 

Νέας Ιωνίας (ΑΔΑΜ: 22PROC011457383) αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 

ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 

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

βάσει της τιμής (κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης) σε σχέση με τον άλλο 

συμμετέχοντα. 

δ) προσκόμισε, ως όφειλε, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής, το σύνολο των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών 

(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης). 

Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσια την με αριθ. 445/17-11-2022 σχετική πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού νέου προσωρινού αναδόχου. 



 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Αρ. Πράξης: 445 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ.55ηΠρ./55ηΣυν./28354/16-11-2022 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3) Αλατσίδου Ελένη, 
τακτικό μέλος, 4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), 
Σακκαλόγλου Αγγελική, Καναβός Μιλτιάδης,  Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ,  
55ηΠρ./55ηΣυν./28354/16-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 

Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι προκειμένου να 
επισπευστούν οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών συμφωνητικών και να μην 
χαθεί χρόνος περιμένοντας την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής δεδομένου ότι  
α) η ασφάλεια των οχημάτων λήγει στις 05/12/2022 και  
β) η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού (η οποία καθυστέρησε λόγω του 
άγονου) κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.. 
Τη σύγκληση και συζήτηση του θέματος ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι 5 (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) συμμετέχοντες Δημοτικοί 
Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που αφορά στην: 
«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». 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ.28237/16-11-2022 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

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 στο Μητρώο 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 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου έτους 2022 με α/α 2 και αναρτήθηκε 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΚΙΝΩΚΥ-ΘΕΤ, 

 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.  

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 
 
 
 
1 

 
 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ 

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 

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72 

 

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. 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ.28237/2022 εισήγηση , 
3. Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ.28237/2022 εισήγηση, 

4. το από 9/11/2022 πρακτικό και το από 11/11/2022 πρακτικό 

αξιολόγησης. 
 

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

 

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. Αναδεικνύει, 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 

 
 
 
1 

 
 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ 

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 

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72 

 

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. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 

                  
Κατόπιν συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συνέταξε το από 24-11-2022 

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών  κατακύρωσης που έχει 

ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

«Ετήσια Ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

Μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας 

 

Αρ. διακήρυξης: 25594/19-10-2022 

(ΑΔΑΜ:22PROC011457383) 

Αρ. Συστήματος: 174116 

Προϋπολογισμός: 63.150,00 ευρώ 

(απαλλασσόμενη από Φ.Π.Α) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, στην Νέα Ιωνία και 

στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ. 142 34, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

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

μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

385/2022 (ΑΔΑ:6ΩΞΖΩΚΥ-0Α2) Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των αποδεικτικών μέσων 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης) που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 κ. Ανδρέας Κατσορίδας, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της 

Επιτροπής-Πρόεδρος.  

 Ο κ. Ιωάννης Μακρίδης, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 

Αυτοκινήτων, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 

Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με την ιδιότητα του τακτικού μέλους 

της Επιτροπής. 

 Ο κ. Νικόλαος Μαυρουδής, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δημοτικής 

Αστυνομίας, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας με την 

ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής. 

 

Με τα από 09-11-2022 και 11-11-2022 πρακτικά της, η παρούσα Επιτροπή, αφού 

προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών,  πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» με έδρα στην 

Αθήνα επί την Λ. Συγγρού 103-105, και Α.Φ.Μ.094003849 ως προσωρινού αναδόχου για 

την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Νέας Ιωνίας.  

Με την υπ΄αριθ. 445/17-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα 

ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. 

 

Μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) εστάλη στον αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο η υπ’ αριθ. 

28472/18-11-2022 πρόσκληση περί υποβολής των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της 25594/19-10-



2022 διακήρυξης, με προθεσμία υποβολής δέκα (10) ημερών, ήτοι έως 27-11-2022, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και του αντίστοιχου άρθρου της οικείας 

διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement.gov.gr, στο χώρο του 

Διαγωνισμού με αριθμό Συστήματος: 174116 στο πεδίο: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», 

ψηφιακά υπογεγραμμένα και σε μορφότυπο .pdf), Επίσης, εντός της προθεσμίας 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 

ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών, 

προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε ενσφράγιστο φάκελο τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή 

(ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 

οικείας διακήρυξης. 

 

Τα πιστοποιημένα μέλη της επιτροπής συνδέθηκαν με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, 

που τους έχουν χορηγηθεί αρμοδίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.eprocurement.gov.gr προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των αποδεικτικών 

μέσων που υπέβαλε ο αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος. Όπως προκύπτει από το 

σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο χώρο του 

διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» εμπροθέσμως και συγκεκριμένα 

στις 21/11/2022,  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1 Εκτύπωση της Καρτέλα Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Α.Α.Δ.Ε από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

2 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  (αριθ. πρωτ. 2670776-26/7/2022) 

3 Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ( αριθ. πρωτ. 2670783-26/7/2022 

4 Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  (αριθ. πρωτ. 2618703-28/4/2022 

5 Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

6 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

7 Βεβαίωση Άδειας Λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος 

8 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  από το Δήμο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης (αρ. πρωτ 

31792/13-8-2021) από 18-8-2020 έως 18-8-2021 

9 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  από το Δήμο Νέας Σμύρνης (αρ. πρωτ 19280/21-10-2020) για 

τα διαστήματα  από 30-07-2019 έως 30-07-2020, 30-7-2018 έως 30-07-2019 & 30-7-2017 

έως 30-07-2018) 

10 Βεβαίωση Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος περί εγγραφής στο μητρώο μελών 

11 Πιστοποιητικό από το  Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

12 Ειδικό Πληρεξούσιο 

13 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  από το Υπουργείο Υγείας (αρ. πρωτ 18590/03-05-2022) από 20-

04-2019 έως 20-04-2022 για την κάλυψη του στόλου του ΕΚΑΒ 

14 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

15 Ένορκη Βεβαίωση 

16 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας {Δύο (2) αντίγραφα} 

17 Καταστατικό Εταιρείας 

18 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης 

19 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  από τον Ο.Σ.Ε.  από 01-01-2020 έως 01-01-2021 

20 Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης 

21 Δεκατρία (13) αντίγραφα ποινικού μητρώου για το σύνολο των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, του  Γενικού Δ/ντη και της Προϊσταμένης του Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών 

22 Βεβαίωση μη οφειλής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) 

23 Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη στο Δημόσιο {Τρία (3) αντίγραφα} 

24 Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ακρίβεια των προσκομισθεισών βεβαιώσεων καλής 

εκτέλεσης (Γενικός Δ/ντης-Προϊστ. Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών) 

25 Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι στην παρ. 2.2.3.4 λόγοι 



 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στην αποσφράγιση του έντυπου 

φακέλου και στον έλεγχο των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή που κατέθεσε ο 

προσωρινός ανάδοχος εμπρόθεσμα (εντός τριών εργασίμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής) και συγκεκριμένα στις 22-11-2022, στο 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Δήμου (αριθ. πρωτ. 

28734/22-11-2022).  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος 

απέστειλε και σε έντυπη μορφή τα ανωτέρω υπ΄ αριθ. 1 έως 23 δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όλα τα  δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της 

διακήρυξης. 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την υπ’ αριθ. 25594/19-10-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

3.  Την υπ΄αριθ. 23346/26-09-2022 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης  Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

4. Τα από 9/11/2022 και 11/11/2022 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης-

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών 

Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας,  

5. Την υπ΄ αριθ. 445/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί 

έγκρισης των ανωτέρω πρακτικών και  ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  

6. Το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

α. Την αποδοχή στο σύνολό τους των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η 

ΕΘΝΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η Εθνική» 

 

β. Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας στον 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  οδού Συγγρού 103-105 11745,  σύμφωνα με την οικονομική του 

προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εξήντα 

ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (31.760,72€) (υπηρεσία απαλλασσόμενη από ΦΠΑ) ως 

εξής: 

 

Προμηθευτής Οικονομική προσφορά σε ευρώ 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

K.A.10.6253.0001 773,28 

K.A.10.6253.0002 6.369,04 

αποκλεισμού (Γενικός Δ/ντης-Προϊστ. Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών) 

26 Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για 

αθέτηση υποχρεώσεων στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Γενικός 

Δ/ντης-Προϊστ. Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών) 

27 Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη επιβολής κύρωσης οριζοντίου αποκλεισμού (Γενικός 

Δ/ντης-Προϊστ. Τομέα Διαχείρισης Διαγωνισμών) 



ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ 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 

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72 

 

Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων και τη 

σύνταξη του παρόντος πρακτικού, ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο του διαγωνισμού και το παρόν πρακτικό στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να προβεί στη λήψη απόφασης σχετικά με 

την επικύρωση του παρόντος πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού κατά το άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ανδρέας Κατσορίδας Ιωάννης Μακρίδης Νικόλαος Μαυρουδής 

   

(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) 

 

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. 29083/2022 εισήγηση, 
 Την με αρ. 445/2022 απόφαση, 

 Τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 29083/2022 εισήγηση, 
 Το από 24-11-2022 πρακτικό. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 

1. Αποδέχεται στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (δικαιολογητικά αναδόχου) 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»    

2. Επικυρώνει ως έχει το από 24/11/2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, περί ελέγχου του συνόλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων) για την 

παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Νέας Ιωνίας   

3.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για 

την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου 

του Δήμου Νέας Ιωνίας (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής), ορίζοντας, ως οριστικό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», 



με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΑΦΜ: 094003849 & Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της  Λεωφόρου Συγγρού, αρ.103-105, Τ.Κ  11745 

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

 

 

 

1 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ 

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 

ΣΥΝΟΛΟ 31.760,72 

 

ΔΙΟΤΙ: 

α) η προσφορά του είναι πλήρης και ανταποκρίνεται εξ’ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα στις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 23346/26-9-2022 μελέτης του 

Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

β) πληροί συνολικά του όρους της αριθ. πρωτ. 25594/19-10-2022 Διακήρυξης του Δήμου 

Νέας Ιωνίας (ΑΔΑΜ: 22PROC011457383) αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 

ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 

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

βάσει της τιμής (κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης) σε σχέση με τον άλλο 

συμμετέχοντα. 

δ) προσκόμισε, ως όφειλε, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής, το σύνολο των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών 

(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης). 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
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