
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5edf58988045f405340bf758 στις 09/06/20 12:42
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         23η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 09.06.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η Ιουνίου 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 37975/05.06.2020 πρόσκληση του 
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 05.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 
με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β’ 
850/13.03.2020).
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ              Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                    «    «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «    «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                               «    «
6. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                               «    «

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ. Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        Μέλος της Ο.Ε.

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                    «    «  
    ΑΠΟΦΑΣΗ –165–

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    
14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».  

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38182/09.06.2020 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Λαμβάνοντας υπόψιν:

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 
Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία»,
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 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
Σας στέλνουμε το από 01/06/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από : 

 NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
           για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»  και παρακαλούμε όπως 
αποφασίσετε σχετικά.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 1η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου 
(Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης προσφορών με βάση το 
221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 018/30-01-2020 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 
9143/05-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΩΣΧΩΕΒ-ΟΞΤ), παρόντα μέλη της οποίας 
είναι οι :
α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος 
β. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, τακτικό μέλος 
γ. ΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τακτικό μέλος
έχοντας υπόψη : 
α) Τη με αριθμό 27741/21-04-2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιλίου www.ilion.gr,
β) τη με αριθμό 099/06-04-2020 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 27517/06-04-2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ν39ΩΕΒ-ΝΔΞ) για την έγκριση διάθεσης πίστωσης της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου»,
γ) το από 05/05/2020 πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο αφορά στην εξέταση των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετείχαν στον παρόντα διαγωνισμό,
δ) τη με αριθμό 122/08-05-2020 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 31157/12-05-2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΕΠΩΕΒ-ΓΛ8), η οποία αφορά την έγκριση του από 05/05/2020 
πρακτικού αξιολόγησης και την κήρυξη του οικονομικού φορέα «ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, αντίστοιχα και
ε) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 32853/15-08-2020 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, 

http://www.ilion.gr/
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συνήλθε για την εξέταση των υποβληθέντων από τον οικονομικό φορέα «ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σε συνέχεια της αναφερόμενης στην περίπτωση (δ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
οικονομικός φορέας «ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» κλήθηκε με την 
αναφερόμενη στην περίπτωση (ε) πρόσκληση να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της, τα προβλεπόμενα από το 9ο άρθρο του Α’ Παραρτήματος της με 
αριθμό 27741/21-04-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 18/05/2020. Ο προσωρινός 
ανάδοχος «ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» κατέθεσε εμπρόθεσμα στην 
υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 27/05/2020 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 
35438.
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων. 
Με βάση τα παραπάνω, η  Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων, σε μονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
με αυτόν. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία υποβλήθηκαν από καθέναν από τους προσωρινούς 
αναδόχους είναι τα ακόλουθα :
ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις
Αποσπάσματα ποινικού μητρώου 9.1 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΟΚ

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας 9.2 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΟΚ

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 9.2 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ - ΟΚ

Πιστοποιητικά οικείου επιμελητηρίου 9.3 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΟΚ
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή 
αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση

9.4 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ - ΟΚ

Τελευταίο ισχύον καταστατικό της εταιρείας 9.5 παρ. (β.1) περ. (α) ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ - ΟΚ
Βεβαιώσεις περί αρχικής καταχώρησης και μεταβολών 
της εταιρείας 9.5 παρ. (β.1) περ. (β) ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΟΚ

Παραστατικά εκπροσώπησης 9.6 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΟΚ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα ανωτέρω δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και 
διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σωστά, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 9ο άρθρο της 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ιλίου να κατακυρωθεί η «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», ο οποίος 
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υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά συνολικής αξίας 22.564,00 €. και επίσης υπέβαλλε πλήρη και 
σωστά τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των ως άνω η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει  Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για την υπηρεσία 
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» και αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία: 
«ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» η οποία υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά 
συνολικής αξίας 22.564,00 €. καθώς επίσης και τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
κατακύρωσης
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                           Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,         
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι., Φεγγερός Β., 
  Κάβουρας Κ., Αθανασιάδη – Ψύλλου Β.

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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