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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθμ. Πρωτ: 4788/10-03-2020                                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  20 

 

Θέμα :  Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για τα στάδια των δικαιολογητικών συμμετοχής,  

τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών  και δικαιολογητικών κατακύρωσης, με τίτλο «Ασφάλιση 

Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου». 

 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  08:30  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.:  4559/06-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με 

αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

έξι (6)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος).  

3. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

4. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος) 

5. Λεωνίδας Παπαδάκος (αναπληρωματικό μέλος) 

6. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος) 

 

Α π ό ν τ ε ς:    Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος) - Δήμητρα  Δούμουρα (τακτικό μέλος) - Μιχάλης Σελέκος  

                        (τακτικό μέλος) -  Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος). 

 

  

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

 θέματος  ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε  την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για τα στάδια των δικαιολογητικών 

συμμετοχής,  τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών  και δικαιολογητικών κατακύρωσης, με τίτλο 

«Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου» - 2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων. -  3. Ορισμός 

πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 



-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη των  1
ου

, 2
ου

 &  3
ου

   ΕΗΔ  θεμάτων  και τη συζήτησή τους 

ως  1
ο
 ,  2

ο
  και  3

ο 
 θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 

1
ο
, 2

ο
 και 3

ο
  ΕΗΔ θέμα, ως 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
  θέμα ΗΔ και 1

ο
 θέμα της ΗΔ  σε 4

ο
. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  1
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, τα εξής: 

 

   -Την αριθμ. 16/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου». 

   -Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 4706/09-03-2020  Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών Δημοσίων 

Συμβάσεων/ Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  

(Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής και δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) 

    Στο Χαϊδάρι σήμερα, την 9
η
 Mαρτίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην Αίθουσα του Δ.Σ  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 143/24-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 63Ν0ΩΗ3-2ΘΥ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την <<Ασφάλιση Oxημάτων & 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου>> όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3741/25-02-2020 

Διακήρυξη του Δημάρχου. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

3) Ελένη  Αλεξανδρής (Τακτικό Μέλος) 

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμό 

(αριθμ. πρωτ. οικ. 4686/09-03-2020 & ώρα 8:58 π.μ.). 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή 

καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Α) Αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 

 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον 

κυρίως φάκελο βρέθηκαν οι απαιτούμενοι από τη Προκήρυξη (υπο)φάκελοι με τα δικαιολογητικά τους τα οποία 

μονογράφησαν. 

 

Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 

 

INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄ ένας 

περιέχει τα εξής: 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. Τεχνική προσφορά. 

3. Οικονομική προσφορά. 

 

 



Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και 

διαπίστωσε ότι :  

 

Ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ήτοι το 

συμπληρωμένο Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά μέσα για την 

κατακύρωση και ανάθεση της υπηρεσίας, όπως απαιτείται από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης 3.2 και με την 

Επισήμανση του άρθρου 2.4.3.1 της Διακήρυξης.  

 

 

Όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3741/25-02-2020 Διακήρυξη καθώς και τις 

Διευκρινίσεις που δόθηκαν με το (αριθμ. πρωτ. οικ. 4380/2020) στα πλαίσια του εν λόγω Διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου που περιείχε την τεχνική 

προσφορά. 

 

Η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (σφραγισμένος (υπο)φάκελος). Μέσα στον 

(υπο)φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία και μονογράφησαν. 

 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 

 

INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ Δικαιολογητικά: 

1) Πίνακας Αντασφαλιστών. 

2) Αναλυτική Τεχνική προσφορά με τις 

παρεχόμενες καλύψεις για όλα τα οχήματα. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3741/25-02-2020 Διακήρυξη καθώς 

και τις Διευκρινίσεις που δόθηκαν (αριθμ. πρωτ. οικ. 4380/2020)  

στα πλαίσια του εν λόγω Διαγωνισμού, συνεπώς,  ο διαγωνιζόμενος περνά στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

 

Β) Αποσφράγιση και Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

 

Η Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ ελέγχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική με το 

διαγωνισμό Διακήρυξη και βρέθηκε συμπληρωμένη σωστά. Η προσφορά της εν λόγω Εταιρείας αφορά το 

σύνολο των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου καθώς και το σύνολο ζητούμενων 

ασφαλιστικών καλύψεων  και ανέρχεται σε ποσό (Ευρώ): 39.741,32  € το οποίο αναλύεται ως εξής: 

A) Σύνολο Ετησίων Μικτών Ασφαλίστρων 35.741,32 € 

 

Β) Δικαίωμα Προαίρεσης:  4.000,00 €. 
 

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα πως η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή. 

 

 

Γ) Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

 

Η Επιτροπή εν συνεχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα και τη σχετική με το Διαγωνισμό Διακήρυξη, 

Και έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 79, παρ. 5. Του ν.4412/2016, «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 

υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.» 

2. Την μελέτη με αριθμ.  ΔΣΣΗΔΔ.100/2020 της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων 



3. Το άρθρο 2.2.9.2, παρ.5 «Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας …του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Οι  οικονομικοί  

φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν δικαιολογητικά,  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  που έχει αναθέσει τη 

σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.» 

4. Την υπ’ αριθμ. 143/24-12-2019 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας / 

αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών – προμηθειών έτους 2020. 

 

εισηγείται ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

 

α) την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της Εταιρείας INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ,  

β) την ανάδειξη αυτής ως προσωρινού αλλά και οριστικού αναδόχου του Διαγωνισμού αφού διαθέτει όλα τα 

απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την ανάθεση της σύμβασης. 

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

υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

3)  Αλεξανδρή  Ελένη (Τακτικό Μέλος) 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 4706/09-03-2020   Πρακτικό της  

Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων – Υπηρεσιών,  τις διατάξεις του  άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 & τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συζήτησε 

διεξοδικά το θέμα. 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 6 μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το αριθμ.: 4706/09-03-2020  Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο  

«Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου» (της με αρ. πρωτ. οικ. 3741/25-02-2020 διακήρυξης), 

όπως εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της Εταιρείας INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ και την ανάδειξη αυτής   ως  

Προσωρινού και Οριστικού  Αναδόχου,  για την ανωτέρω υπηρεσία. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  10-03-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


