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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           29η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                την 16.06.2022

                                

      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 43541/10.06.2022 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 10.06.2020 και ενώ ήταν να πραγματοποιηθεί με 

τηλεδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε Δια Ζώσης, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 
39456/15.06.2022).

              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. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.            «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.    «      «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «      «

           ΑΠΟΦΑΣΗ –212–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Ασφάλιση κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43716/14.06.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 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 
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κείμενη νομοθεσία»,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Σας στέλνουμε το από 10-06-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από:

• ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

      για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» και παρακαλούμε όπως 
αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προϋπ/σμού: 40.794,00€ μη υποκείμενο σε Φ.Π.Α.
  

Στο Ίλιον σήμερα την 10/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 035/08-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΔ9ΩΕΒ-
ΤΣ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου (Αριθμ. Διακήρυξης 28336/14-04-
2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.  159423 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC010401643.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
3) ΝΙΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

1. Προκειμένου η επιτροπή να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ΄αριθ. 
159423 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) και διαπίστωσε ότι ο προσωρινά ανάδοχος είχε αποστείλει 
μήνυμα με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε σφραγιστό φάκελο από το πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με αριθμ. 
πρωτ. 42761/08-06-2022. 

2.  Η επιτροπή μονόγραψε και αποσφράγισε τον ανωτέρω φάκελο και στη συνέχεια μονόγραψε και τα 
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στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο.   

3. Κατά τον έλεγχο των εμπεριεχομένων στοιχείων του φακέλου και αντίστοιχα εκείνων που 
κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ η επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά είναι 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη 40119/31-05-2022.

4. Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψη:

1. την υπ’ αριθ. 28336/14-04-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. την υπ’ αριθ. 20920/22-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. την υπ’ αριθ. 194 με αρ. πρωτ. 39978/31-05-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανακήρυξης 
προσωρινού αναδόχου
7. την με αρ. πρωτ. 40119/31-05-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:

να αναδειχθεί ο προσωρινά ανάδοχος οικονομικός φορέας “NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΑΕΑΕ” οριστικός ανάδοχος της με κωδικό Π54/2022 μελέτης όσον αφορά στις υπηρεσίες «Ασφάλισης 
Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ιλίου» καθώς υπέβαλλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
22.750,00 €.
Ως προς την εγγύηση συμμετοχής λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 
συγκεκριμένα την παράγραφο 3, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», καθώς υπέβαλλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους 
διακήρυξης της παρούσας προμήθειας και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 22.750,00 €.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Ως προς την εγγύηση συμμετοχής λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 
συγκεκριμένα την παράγραφο 3, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
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 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 194/2022
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 
2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

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

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,  

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ.

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 194/2022

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           26η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 31.05.2022

                              (Αριθμ. πρωτ.: 39978/31.05.2022)
     Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και    

ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 38971/27.05.2022 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 27.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

6. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
7. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
8. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.               «      «
9. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
10. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
5. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
7. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.     «      «
8. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «      «

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ –194–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το     
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου».
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Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38409/26.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, για την «Ασφάλιση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
και
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προϋπ/σμού: 40.794,00€ μη υποκείμενο σε Φ.Π.Α.

  
Στο Ίλιον σήμερα την 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 035/08-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΔ9ΩΕΒ-ΤΣ1) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Αριθμ. Διακήρυξης 
28336/14-04-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.  159423 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 22PROC010401643.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
3) ΝΙΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06/05/2022 
και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 12/05/2022 και 
ώρα 10:00 π.μ.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
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στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ΄ αριθ. 159423 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) και διαπίστωσε 
αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 
ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του.

4. Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του Δήμου δύο σφραγισμένους φακέλους και 
συγκεκριμένα:
α) τον υπ’ άριθμ. 32111/04-05-2022 του οικονομικού φορέα «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και   
β) τον υπ’ άριθμ. 32960/06-05-2022 του οικονομικού φορέα «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»

Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, έντυπη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 20 της διακήρυξης. Τα περιεχόμενα των 
φακέλων μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

5. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

 
Προμηθευτής   Ονοματεπώνυμο

Αρμόδιου
Ημερομηνία
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα
υποβολής 

προσφοράς
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΚΕΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/05/2022 14:53:44

ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

05/05/2022 14:50:46

6. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς 
συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος



ΑΔΑ: ΨΥΑΖΩΕΒ-Μ6Ε



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62aaf8c770128e28a8454d01 στις 16/06/22 13:00
8

1 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

277124

2 ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

276925

 

7. Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΕΦΚΑ
2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ
4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ
6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ.
7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
8 ΑΠΟ 15/07/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
10 Φ.Ε.Κ.
11 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
12 ΑΠΟ 17/06/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
13 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
14 ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΕΕΕΣ - PDF
16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
20

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
277124

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7

ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
      276925

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
8 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

8. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
32111/04-05-2022
Δικαιολογητικά

1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ 

ΕΦΚΑ
4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ
6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 
Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΓΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

11 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

12

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

277124

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
32960/06-05-2022

Δικαιολογητικά

1

ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ       
276925

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                                                                                                     

9. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των  δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών και κρίθηκαν σύμφωνες με τους όρους της υπ’ αριθ. 28336/14-04-2022 Διακήρυξης.
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 28336/14-04-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. την υπ’ αριθ. 20920/22-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:

την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
277124

2 ΝΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

276925

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προϋπ/σμού: 40.794,00€ μη υποκείμενο σε Φ.Π.Α.
  

Στο Ίλιον σήμερα την 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 035/08-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΔ9ΩΕΒ-ΤΣ1) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία κλάδευσης υψηλών δέντρων (Αριθμ. Διακήρυξης 28336/14-04-2022), η οποία έλαβε τον 
υπ΄ αριθ.  159423 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010401643.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
3) ΝΙΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

1. Η Επιτροπή διαγωνισμού έχει ήδη προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων 
εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
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2. Σήμερα την 25/05/2022, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 
κρίθηκαν αποδεκτά.

3. Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης.

4. Όπως προκύπτει, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι οι εξής (επίσημη ανάλυση διαγωνισμού από το συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ):
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      Ανάλυση Διαγωνισμού: ΑΡ. ΔΙΑΚ. 28336 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 Διαγωνισμός 159423  
Λήψη προσφορών για 

διαγωνισμό 2  
Προσκεκλημένοι 
προμηθευτές 0  

 

Καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 
προσφορών

6/5/202
2 15:00  

Ενεργοί τιμές 
προσφορών 2  

Πρόθεση 
συμμετοχής 0  

 
Νόμισμα 

Διαγωνισμού EUR  

Προσφορές για 
Διαγωνισμό που 

περιλαμβάνονται στην 
τελική λίστα 2  Απάντησαν 2  

 
Κεφαλίδα

 

NP 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Η ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜH 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Η ΕΤΑΙΡEIΑ
Προσφορά  
"276925"

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προσφορά  
"277124"

Θέση προμηθευτή   

Αρμόδιος  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟ
Σ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γκέσσα, Παρασκευή

Κατάσταση τιμής προσφοράς Ενεργός Ενεργός
Κατάσταση τελικής λίστας Περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται
Σύνολο τιμής προσφοράς 22.750,00 32.449,10
Συνολικό ποσό κατακύρωσης 0,00 0,00
Χρόνος τιμής προσφοράς 5/5/2022 14:50 3/5/2022 14:53
Η τιμή προσφοράς ισχύει μέχρι
Αριθμός προσφοράς προμηθευτή για διαγωνισμό
Σημείωση στον φορέα
Συνημμένα Ναι Ναι

Τίτλος Βάρος Απαίτηση

NP 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ

Η ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜH 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Η ΕΤΑΙΡEIΑ
Προσφορά  
"276925"

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Προσφορά  
"277124"

Τεχνικές 
Προδιαγραφές  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 
Ο ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΔΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ



ΑΔΑ: ΨΥΑΖΩΕΒ-Μ6Ε



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62aaf8c770128e28a8454d01 στις 16/06/22 13:00
13

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIΑ Προσφορά  "276925", η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 22.750,00€.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 28336/14-04-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών 
5. την υπ’ αριθ. 20920/22-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του του οικονομικού φορέα NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜH 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου Ιλίου γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 22.750,00 €. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε 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)Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την 
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
Β)Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου», τον οικονομικό φορέα «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 22.750,00 €. 

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 28336/14-04-2022 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
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προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

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

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,  

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ.
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