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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  44 
 
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής και δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Ασφάλιση 
Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου» 
 
Σήμερα την 8η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4224/04-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  
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» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

 

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

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης - (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος -  Άλκηστη Βίτσα ( τακτικά μέλη) 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης. 
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  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 7
ο
    

θέμα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε την αποδοχή του   υπ΄αριθμ. πρωτ.: 4027/02-03-2021 Πρακτικού 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων/ Υπηρεσιών,  το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

 

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  
(Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς οικονομικής και 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα, την 2
η
 Mαρτίου  2021, ημέρα Τρίτη 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 

257/28-12-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: ΩΝ55ΩΗ3-5ΘΞ), για να διενεργήσει το 

διαγωνισμό για την <<Ασφάλιση Oxημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου>> όπως ορίζεται στην υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ. 3009/18-02-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Μαλιαρίτσης Χρήστος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Μέλος Επιτρ.) 

3) Παράσχου Αναστασία (Μέλος Επιτρ.) 

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμό (αριθμ. πρωτ. οικ. 

3947/01-03-2021 & ώρα 11:58 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-   

Δικαιολογητικά κατακύρωσης    

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 την προκήρυξη του Διαγωνισμού Δικαιολογητικά. Όλα τα 

δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3009/18-02-2021 Διακήρυξη καθώς και τις Διευκρινίσεις που 

δόθηκαν με το (αριθμ. πρωτ. οικ. 3531/24/02/2021) 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. 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1 

 

INTERLIFE- ΑΑΕΓΑ Δικαιολογητικά: 

 1) Το πιστοποιητικό  περί νόμιμης 

λειτουργίας στην Ελλάδα. 

 2) Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 3) Αναλυτική Τεχνική προσφορά με τις 

παρεχόμενες καλύψεις για όλα τα οχήματα. 

 4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/869 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει 

ότι η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με 

τις απαιτήσεις της  

 υπ ‘ αριθ.141/2021 μελέτης. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3009/18-02-2021 Διακήρυξη καθώς και τις 

Διευκρινίσεις που δόθηκαν (αριθμ. πρωτ. οικ. 3531/24/2/2021) στα πλαίσια του εν λόγω Διαγωνισμού, συνεπώς,  ο 

διαγωνιζόμενος περνά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Β) Η Επιτροπή προχώρησε στη συνέχεια, στην αποσφράγιση 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):  

43.441,30  €  

το οποίο αναλύεται ως εξής: 

A) Σύνολο Ετησίων Μικτών Ασφαλίστρων 39.441,30 € 
 
Β) Δικαίωμα Προαίρεσης:  4.000,00 €. 

 

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

 
Γ) Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
 

Ελέχθησαν από την επιτροπή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και βρέθηκαν σύμφωνα με το 3.2 άρθρο της 

διακήρυξης. 

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

Και έχοντας υπόψη : 

 

1. Το Ν.4412/2016, άρθ.79, παρ5. «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 υπ’ αριθμ. 257/28-12-2020 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης 

διαγωνισμών υπηρεσιών – προμηθειών έτους 2021. 

3. Την μελέτη με αριθμ.  ΔΣΣΗΔΔ.141/2021 της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων 
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4. 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 μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  

συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα  

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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.» 

5. Το Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης προστασίας Eλέγχου Περιβάλλοντος (ΑΔΑΜ: 21REQ008123828) 

 

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 και οριστικού αναδόχου του Διαγωνισμού. 

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

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

1) Μαλιαρίτσης Χρήστος (Πρόεδρος) 

 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Μέλος Επιτρ.) 

 

3) Παράσχου Αναστασία (Μέλος Επιτρ.) 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, το  υπ΄αριθμ.   4027/02-03-

2021 Πρακτικό της  Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων – Υπηρεσιών, την αριθμ. 

28/2021 προγενέστερη απόφασή της περί έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του ως άνω 

συνοπτικού  διαγωνισμού και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  και 

ισχύει με  άρθρο 40 του  Ν. 4735/2020. 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  

απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, 

Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης & Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του 

θέματος.  

Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Α. Θεοφίλης ψήφισε λευκό.  
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Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει το αριθμ.: 4027/02-03-2021 Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού 

διαγωνισμού  με τίτλο  «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου» (με αρ. πρωτ. οικ. 

3009/18-02-2021 διακήρυξης) όπως αποτυπώνεται  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  08-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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