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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 15472/2.6.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη και 6.
Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα,
3. Αναγνώστου Ιωάννης, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης, και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Συρίγου και Αποστολοπούλου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 176/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηλιούπολης ΑΜ 19/2017
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.15897/2017 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σχετικά με την έγκριση ή μη πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλισης
κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηλιούπολης ΑΜ 19/2017 , το οποίο έχει ως εξής:
Την Παρασκευή 26/05/2017, η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηλιούπολης», Α.Μ. 19/2017, προέβη στο άνοιγμα των
φακέλων των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της επιτροπής αναφέρονται στο
συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 26.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 26/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 71/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» (Αριθμ. Διακήρυξης οικ.11289/26-04-2017), η οποία έλαβε τον
υπ΄ αριθ. 41275 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17REQ006076821”.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Μητσιάδη Ευτυχία, Τακτικό μέλος, ΤΕ4 Τεχνολόγος Μηχανολόγος,
2) Νικολακοπούλου Θεοδώρα, Τακτικό μέλος, ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτ. Μηχανικός
3) Γκέκας Αθανάσιος, Τακτικό μέλος, ΔΕ1.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 22/05/2017 και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26/05/2017 και ώρα 9:00 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 41275 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από
τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Ονοματεπώνυμο
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Ημερομηνία

Ώρα

υποβολής προσφοράς

υποβολής προσφοράς

19/05/2017

15:36:32

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

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
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
4. 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
1

Ονοματεπώνυμο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αριθμός συστήματος
65033

5. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
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αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός πρωτοκόλλου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

13922/23-05-2017

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια 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

1

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 1.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

2.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠ

4.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΦΕΚ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΥΠ

5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΥΠ

6.

ΤΕΥΔ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ ΥΠ

7.

ΤΕΥΔ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ

8.

ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ

9.

ΤΕΥΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΥΠ

10.

ΤΕΥΔ ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΥΠ

11.

ΤΕΥΔ ΠΟΥΛΙΟΣ ΥΠ

12.

ΤΕΥΔ ΣΑΡΠ ΥΠ

13.

ΤΕΥΔ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ

14.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

15.

ΤΕΥΔ MORRIS ΥΠ

16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠ

17.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο συμμετέχων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Η Επιτροπή επικοινώνησε με τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή που έχει
καταθέσει ο συμμετέχων και διαπίστωσε την εγκυρότητά της (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Α/Α

1

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 1.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

2.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΦΕΚ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

6.

ΤΕΥΔ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ

7.

ΤΕΥΔ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8.

ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

9.

ΤΕΥΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

10.

ΤΕΥΔ ΛΕΚΚΑΚΟΣ

11.

ΤΕΥΔ ΠΟΥΛΙΟΣ

12.

ΤΕΥΔ ΣΑΡΠ

13.

ΤΕΥΔ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

14.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

15.

ΤΕΥΔ MORRIS

16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο συμμετέχων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά του συμμετέχοντα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 (τεύχη δημοπράτησης) της διακήρυξης. Συγκεκριμένα: ενώ στο τεύχος της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης του Δήμου Ηλιούπολης αναφέρεται ρητά ότι «Προσφορά με
ποσό απαλλαγής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη», ο συμμετέχων στην τεχνική του προσφορά αναφέρει στην
περίπτωση του σεισμού «απαλλαγή στο 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου».
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.11289/26-04-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 353/17, 354/17, 355/17, 356/17, 357/17, 358/17, 359/17, 360/17, 361/17 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση των Κ.Α. 10.6251, 10.6252, 10.6253, 15.6253, 20.6253, 30.6253, 35.6253,
4

ΑΔΑ: 73Σ5ΩΡΥ-Π1Ψ

50.6253, 35.6255.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τους αντίστοιχους Κ.Α. που θα
εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2018
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ως απαράδεκτη,
2. Τη ματαίωση του διαγωνισμού,
3. Τη σύνταξη νέας μελέτης και όρων διακήρυξης για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Δήμου.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Ευτυχία Μητσιάδη, Πρόεδρος

1. Θεοδώρα Νικολακοπούλου, μέλος
2. Αθανάσιος Γκέκας, μέλος
(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το από 26.5.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 26.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά την
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 19/2017)
2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ως απαράδεκτη
3. Εγκρίνει την ματαίωση του διαγωνισμού
4. Εντέλλει τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη νέας μελέτης και όρων διακήρυξης για την
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» (Α.Μ. 19/2017)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9.6.2017

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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