
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 15ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7136/11-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα,  

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα,    

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  2Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή 

της υπηρεσίας «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 237/1986 ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλίζει 

τα οχήματα τα οποία διαθέτει.   

Εκτός της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων, μπορεί επίσης να ασφαλίζει τα περιουσιακά του 

στοιχεία καθώς και την αστική τους ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3463/2006. 

Η ανάθεση της ασφάλισης κινητών και ακινήτων από τους Δήμους, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

που ισχύουν γενικά για την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς δεν ρυθμίζεται από κάποιες ειδικότερες διατάξεις.  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 168/15-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 7453/18-6-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5



 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την με αριθμό 4/2018 μελέτη για την εν λόγω παροχή 

υπηρεσίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 57.840,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

επιβαρύνσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003080575. 

Με την υπ’ αρ.1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖ1ΠΩΗ8-2ΤΧ) εγκρίθηκε η δαπάνη 

και ψηφίστηκε πίστωση 5.100,00 € και 28.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 10.6253 και 20.6253 αντίστοιχα, του 

προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 (ΑΑΥΣ: 31/2018, 37/2018 οι οποίες αναρτήθηκαν ως 

εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 18REQ003121265]). 

Με την υπ’ αρ.108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΠ0ΩΗ8-ΣΥΘ) εγκρίθηκε η 

δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 24.255,00 € και 1.659,46 € σε βάρος των ΚΑ 10.6251 και 20.6252 αντίστοιχα, 

του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 (ΑΑΥΣ: 366/2018, 365/2018 οι οποίες 

αναρτήθηκαν ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 18REQ003121265]).  

Με την υπ’ αρ.31/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω02ΖΩΗ8-ΨΨ7) συγκροτήθηκε η 

επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2018. 

Με την υπ’ αρ.321/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7295ΩΗ8-Σ1Ζ) συγκροτήθηκε η 

επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2018  . 

Με την υπ’ αρ.133/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΜΦΩΗ8-ΜΔΡ) εγκρίθηκαν: η 

παροχή της υπηρεσίας, ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 4/2018 μελέτης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι του 

συνοπτικού διαγωνισμού.  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.6251/23-05-2018 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κατά την ίδια ημερομηνία (ΑΔΑΜ:18PROC003144040). 

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΟΗΑΩΗ8-ΟΣ5) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και 

δημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» στις 25-05-2018. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 06-06-2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως ώρα 

11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υποβάλλει για έγκριση το από 06/06/2018 

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στο Ψυχικό σήμερα την 06/06/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο  

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 31/2018  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών των συμμετεχουσών 

εταιρειών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου» (αριθμός Διακήρυξης: 

6251/23/05/2018). 

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5



 

    Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Χρήστος Μπέλλος, Πρόεδρος  
 

2) Αγγελική Λεονταρίτη, μέλος  

 

3) Παναγιώτης Μανθάτης, μέλος 
 

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 

ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 

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. 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). 

Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη. 

  Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

Α/Α Επωνυμία 

1. INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου  

2. ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ– Λεωφόρος Αμαλίας 26 – Αθήνα  

 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Επωνυμία Δικαιολογητικά  

1. INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- 

Πολυγύρου  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

(έντυπο ΤΕΥΔ)  

2. ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ– Λεωφόρος Αμαλίας 26 – Αθήνα Δικαιολογητικά συμμετοχής 

(έντυπο ΤΕΥΔ) 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι ως άνω εταιρίες πληρούν τους όρους της 

διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές  

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών  

Συγκεκριμένα: 

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5



 

α. Η προσφορά της εταιρείας INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, είναι σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

Β. Η προσφορά της εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ– Λεωφόρος Αμαλίας 26 – Αθήνα, είναι σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.».   

Ακολούθως, με το υπ’ αρ.πρωτ.7053/08-06-2018 ενημερωτικό έγγραφο, ορίσθηκε ως ημερομηνία 

αποσφράγισης των φακέλων οικονομικών προσφορών, η Δευτέρα 11-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη σε  αποσφράγιση των 

φακέλων οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές στο 

διαγωνισμό και συνέταξε το 2ο πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στο Ψυχικό σήμερα την 11/06/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο  

Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 31/2018  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ύστερα από την με αριθ.7053/08/06/2018 πρόσκληση του προέδρου, προκειμένου να προβεί στην 

αποσφράγιση  των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και 

μεταφορικών μέσων του Δήμου» (αριθμός Διακήρυξης: 6251/23/05/2018)     

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Χρήστος Μπέλλος, Πρόεδρος  

 

2) Αγγελική Λεονταρίτη, μέλος  
 

3) Παναγιώτης Μανθάτης, μέλος 

 

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα  των οικονομικών προσφορών, των προσφερουσών εταιρειών που έγιναν 

δεκτές στο διαγωνισμό ήτοι: 

 1. INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου και  

2. ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ-Λεωφόρος Αμαλίας 26-Αθήνα 

 Οι προσφερόμενες τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 

Α/Α Επωνυμία Οικονομική προσφορά σε 

ευρώ 

1. INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- 

Πολυγύρου 

Συνολικά ετήσια μικτά 

ασφάλιστρα 46.083,38 ευρώ 

2. ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ– Λεωφόρος Αμαλίας 26 – Αθήνα Συνολικά ετήσια μικτά 

ασφάλιστρα 46.299,00 ευρώ 

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5



 

Η επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. Διακήρυξη του Δημάρχου 6251/23/05/2018)     

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

                    Εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη της εταιρίας INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – 14Ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, ως προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και 

μεταφορικών μέσων του Δήμου», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση 

των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Τα από 6/6/2018 και 11/6/2018 πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α», ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου».  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010, 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 237/1986, 

4. Tις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3463/2006, 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

6. Tην με αριθμό 4/2018 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

7. Την υπ’ αριθμ.321/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

8. Τις υπ’ αρ.1/2018,  31/2018, 108/2018 και 133/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  6251/23-05-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου,     

10. Τις υποβληθείσες προσφορές, 

11. Τα από 6/6/2018 και 11/6/2018 πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής 

διαγωνισμού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τα από 6/6/2018 και 11/6/2018 πρακτικά διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της 

επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α», ως προσωρινού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών 

μέσων του Δήμου».  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

15ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 18-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 
 

ΑΔΑ: ΩΛΑΤΩΗ8-3Η5
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