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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 25ης έκτακτης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.27217/29.9.2017
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. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης
Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αντύπας Γεώργιος, τακτικά μέλη, ότι οι
κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 302/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «Ασφάλιση κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» - Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, τονίζοντας την αναγκαιότητα της έκτακτης συνεδρίασης καθώς
αφορά την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου αφού καταληκτική ημερομηνία
τρεχουσών ασφαλίσεων είναι η 30.9.2018, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.27174/2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως
εξής:
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του μειοδότη. Συγκεκριμένα
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τα ακόλουθα:
1. Να κατακυρωθεί η υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

στην

εταιρεία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΙΣΤΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 28.9.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 28/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.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, προκειμένου να
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προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» με αριθμ. Διακήρυξης 19725/12-07-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄
αριθ. 44033 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17PROC001687213 2017-07-13”.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Μητσιάδη Ευτυχία, Πρόεδρος, ΤΕ4 Τεχνολόγος Μηχανολόγος,
2) Νικολακοπούλου Θεοδώρα, Τακτικό μέλος, ΤΕ3 Τεχνολόγος Πολιτ. Μηχανικός
3) Κουβελέτσου Ζωγραφιά, Αναπληρωματικό μέλος, ΤΕ17.
1. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 25873/2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ως
προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 269/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΥΠ,
3. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠ,
4. ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ,
5. ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,
6. ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΥΠ,
7. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠ,
8. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ,
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΤΕΑΕΑΠΑΕ.
4. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ.
27056/2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της
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διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η
κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
3. ΤΕΑΕΑΠΑΕ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
7. ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ,
8. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,
11. ΦΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη μορφή
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
6. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η υπηρεσία
«Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» στην εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, στο ποσό των €74.854,34, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευτυχία Μητσιάδη, Πρόεδρος

Θεοδώρα Νικολακοπούλου, μέλος
Ζωγραφιά Κουβελέτσου, 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, το Π.Δ. 80/2016 και το από 28.9.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 28.9.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά
με την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» - αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη
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2. Κατακυρώνει την η υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης»
στην εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, στο ποσό
των € 74.854,34, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 302/2017 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

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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