
  

 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 22007/18.05.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  15.05.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Μαΐου 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20711/11.05.2015  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 11.05.2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ              «           « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «         « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε  

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.                    «            « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.           «   « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.           «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –184– 

Ο κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20658/11-05-2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το Πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», καθώς και το 

φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 
μ.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 
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και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ 
αριθμ. 05/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
είναι οι : 

 
1. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  
2. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 
3. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 
4. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 
5. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 
6. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 
      έχοντας υπόψη 
 
α) Τη σχετική με κωδικό Π09/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από 
την Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 
β) Τη με αριθμό 059/5-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων διακήρυξης και 
του τρόπου εκτέλεσης για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», 
γ) τη με αρ. πρωτ. 13492/18-03-2015 διακήρυξη για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα δημοσίευσης 
δημοπρασιών 
δ) το από 31/03/2015 Πρακτικό Δημοπρασίας της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης,  
ε) Τη με αριθμό 161/28-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου» η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
συμμετέχοντες στον σχετικό διαγωνισμό την 29/04/2015 και  
στ) το με αρ. πρωτ. 20318/08-05-2015 έγγραφο με το οποίο καλείται ο υποψήφιος ανάδοχος ο 
οποίος κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, να καταθέσει τα επιμέρους Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 6ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης, 
συνήλθε για να ελέγξει τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης . 
 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «NP INSURANCE – 
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.», αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.1 ΝΑΙ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.2 ΝΑΙ  

Φορολογική ενημερότητα 6.3 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.4 ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

 Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν  στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, ελέγχοντας τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 
6ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης, διαπίστωσε την ορθότητα τους και εισηγούμαστε, να ανατεθεί η 
υπηρεσία για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» στην εταιρεία με την 
επωνυμία «NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094035800) η οποία κατέθεσε 
οικονομική  προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών συνολικού ποσού 30.303,00 ευρώ 
και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π09/2015 μελέτης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 

 

ΑΔΑ: 6Κ5ΣΩΕΒ-9Β1



  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά 

για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» και αναθέτει στην εταιρεία με 

την επωνυμία «NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094035800) η οποία 

κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών ποσού 

30.303,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής με κωδικό Π09/2015 μελέτης. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                         Τα Μέλη 

                               Κουμαραδιός Γ., Γαλούνης Δ.,  

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,  

                              Γκόνης Χ. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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