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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-12-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..358/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..26ης/12-12-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η ∆εκεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
.41022/8-12-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση νέας µελέτης και όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού συνολικού ποσού 
61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «∆ιόρθωση της αριθ. 346/2017 ΑΟΕ µε θέµα έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση, 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.389,65€ 
(εκ των οποίων ΦΠΑ 24% 2.204,45€) για την πληρωµή του 6ου λογαριασµού 
της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των 
επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας 
Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47€ συµπερ. ΦΠΑ». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 

� ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1&2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018-31.12.2018», συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 και 2) Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη προµήθειας 
υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
προϋπολογισµού δαπάνης 39,903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπολογιστών , εκτυπωτών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού».  
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την προµήθεια 
γραφικής ύλης – µικροαντικειµένων γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού & 
εντύπων».  
ΘΕΜΑ 6ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2017».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση της 
αριθ. 169/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Μαραθώνα, σύµφωνα µε την αριθ. 278/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
323/2017 Α∆Σ».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(ΧΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ) και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Οργάνων 
Γυµναστικής για Πλατείες»».  

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Π/Υ ∆ήµου ο.ε. 2017 για την Ανάθεση «Παροχή Υπηρεσίας 
Εργασίας Οδοκαθαρισµού & Συντήρησης Καθαριότητας» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της 
«Προµήθειας Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Εκκένωσης Βόθρων»».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2017 – 
30/06/2017».                            
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κα. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..358/2017.. 
 

� ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1&2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018-31.12.2018», συνολικής 
προσυπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 και 2) Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. την 119/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 

5. την αριθµ   288/17-10-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση 
της πίστωσης, στους Κ.Α.:. i) 10.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων» µε ποσό 3.000, 00€ (ΑΑΥ 763). ii) 15.6253 µε την 
ονοµασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε ποσό 3.000,00 € (ΑΑΥ 
764.iii) 20.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων»   µε 
ποσό 6.000,00 € (ΑΑΥ 765) .iv) 25.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων» µε ποσό 2.000,00.€ (ΑΑΥ 766.).v) 35.6253 µε την 
ονοµασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε ποσό 9.000,00 € (ΑΑΥ 
767. vi) 70.6253 µε την ονοµασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε 
ποσό 10.000,00 €. (ΑΑΥ 768 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2017 (σύνολο 2017 33.000,00 €) και ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους Κ.Α. 10.6253, 15.6253, 20.6253, 25.6253. 35.6253   
70.6253 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 (σύνολο 
33.700,00 €), για την εξόφληση των σχετικών δαπανών β) η από 08/2017 
Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών & 
∆ιαχείρισης Υλικών  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 47377) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

20/10/2017 20/10/2017 
 

13/11/2017 
Ωρα 15:00 

 

Την Παρασκευή  17/11/2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Ασφάλιση των 
Μεταφορικών Μέσων, του ∆ήµου ∆ιονύσου για το διάστηµα 
01.01.2018--31.12.2018»   που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 288/2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις 
εξής εταιρίες: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  08/11/2017 12:10:45 

 

7. Το Πρακτικό  Ν.ο1 (21/11/2017) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 288/2017 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό 
Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο: «……..Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 17-11-2017, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 11.30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 
29, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 288/17-10-2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 33451/18-10-2017 έγγραφης 
πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε 
ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 47377 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018”, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ - CPV: 66514110-0  -Α∆ΑΜ: 17REQ002082918. Η επιτροπή αφού 
έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018”, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
παρατηρεί τα εξής:Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης 
διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 47377. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη στις 
13/11/2017 και ώρα 15:00 µ.µ., η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε στις 17/11/2017 και ώρα 
11:30 µ.µ. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
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διαγωνισµό 47377 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν 
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχε 
υποβληθεί µία (1) προσφορά. 

 Προµηθευτής 

Ηµ/νία & ώρα 
Υποβολής προσφοράς  

& α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

08/11/2017 12:10:45 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η 
επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
της προσφοράς καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος 
τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 
προσφορά» της προσφοράς, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο της. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος 
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), αυτός θα αποσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω 
αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: 
 

 
Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 
Έντυπης 
Υποβολής 

1 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

80470 
36851/10-
11-2017 

 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 2.2 ,2.3, 2.4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε 
ηλεκτρονική µορφή, όσο και σε έντυπη, η Επιτροπή διαπίστωσε τη 
πληρότητα αυτών και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.  
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στη συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, προχώρησε στην βαθµολόγησή της. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαρύτητα (%) 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

  

1.1 Κατάλληλη οργανωτική δοµή 
που να περιλαµβάνει 
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη  µε 
αρµοδιότητα τη  διαχείριση και 
διεκπεραίωση των υποθέσεων του 
∆ήµου µε σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του φορέα. 

5% 120*0,05=6 
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1.2. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην 
διάθεση κατάλληλου προσωπικού- 
ανθρώπινου δυναµικού για την 
κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή 
ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή 
επιχειρήσεων. 

5% 120*0,05=6 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 10% 12 
2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
2.1. Έµµισθο Ανθρώπινο ∆υναµικό 
µεγαλύτερο ή ίσο των 300 ατόµων 
- αποδεδειγµένη εκπαίδευση των 
στελεχών της µε σεµινάρια  

 
5% 

120*0,05=6 

2.2. Μεθοδολογίες εργαλεία και 
καινοτόµες εφαρµογές. 5% 120*0,05=6 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 10% 12 
3.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

  

3.1. Μέσος κύκλος εργασιών 
(εγγεγραµµένα µεικτά ασφάλιστρα) 
των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2014, 
2015, 2016) µεγαλύτερο ή ίσο  από 
το ποσό των  εκατό εκατοµµυρίων  
(100.000.000) ευρώ.  

40% 120*0,40=48 

3.2 Ο ∆είκτης ROE 
αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
προ φόρων για τις δυο (2) 
τελευταίες χρήσεις να είναι 
µεγαλύτερος του 15% και οι 
Τεχνικές προβλέψεις ως ποσοστό 
στο σύνολο του Παθητικού να είναι 
µεγαλύτερες  του 60% για τις δυο 
(2) τελευταίες χρήσεις 

40% 120*0,40=48 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 80% 96 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α.Β.Τ.Π.) 100% (12*0,1) + (12*0,1) + (96*0,8) = 79,2 
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / 
Α.Β.Τ.Π.max ) x 100 

 100 

 

«….Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 100 έως 
το 120 κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής 
αξιολόγησης. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το 
συγκεκριµένο κριτήριο.  
Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό 
της Τεχνικής Προσφοράς. (Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν). 
Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθµός από 100-120 και όπου Κ 
ορίζεται το ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας.  
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό 
Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η 
σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθεί σα ως καλύτερη 
προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:  
� Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100  
� όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης 
τεχνικά προσφοράς.  

 
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή 
ίσος του 100. (Ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει 
Τ.Β.Τ.Π. = 100).  
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη 
των προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία 
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διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης. 
……..» 
 
Όπως προκύπτει από την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών ο 
Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) της εταιρείας: 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
είναι 100. 

 
Η αποσφράγιση της Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 
Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 11:30 π.µ.  
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) 
αντίγραφα……………………» 
 
 
Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 
22/11/2017 και ώρα 17:20:32 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 
8. Το Πρακτικό  Ν.ο2 (24/11/2017). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον 

έλεγχο  των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : 
«…..Στον Άγιο Στέφανο σήµερα 24-11-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11.30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος 
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
288/17-10-2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 33451/18-10-2017 έγγραφης πρόσκλησης της 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις 
οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθµ. 47377 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018”, 
συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ - CPV: 66514110-0  -Α∆ΑΜ: 17REQ002082918. Η επιτροπή αφού 
έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 διακήρυξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου, για την “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018”, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 66.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
παρατηρεί τα εξής:Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης 
διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής 
σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 47377.Στη συνέχεια η επιτροπή, για 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα 
µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 47377 και αποσφράγισε τις 
ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές του ενός προµηθευτή που 
προχώρησε στην επόµενη φάση όπως φαίνεται παρακάτω: 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ α/α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

80470 
 

66514110-0 
Υπηρεσίες 
ασφάλισης 

µηχανοκίνητων 
οχηµάτων 

 

1 57.997,00 

 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«… Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο 
του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι 
σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της 
Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική 
Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου: 

• Οικονοµική Προσφορά min ορίζεται η Οικονοµική Προσφορά του 
Μειοδότη µε το µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ και  

• Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ 
έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία. 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος 
του 100. (Η µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 
100). ……………» 
 
Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονοµική Προσφορά min /Οικονοµική Προσφορά 
Προσφέροντος) x 100 
 

•  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: (57.997,00/ 57.997,00) * 100 = 100 

Β. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
«… Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά 
φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού Βαθµού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 
βάση τον παρακάτω τύπο:  
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό 
Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). …» 
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
• Τ.Β.Σ.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: (0,80 Χ 100) + (0,20 Χ 100) = 100 

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονοµικής 
προσφοράς, τον έλεγχο αυτής από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, καθώς και 
από την τελική της αξιολόγηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει ως 
προσωρινό ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία 
“ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”, 
ΑΦΜ: 094060402, ∆OY: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, µε Τελικό Βαθµό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π) 100 και προσφερόµενη τιµή 57.997,00 € 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί 
έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με 
τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά 
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πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ……..» 
 
Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 29/11/2017 και ώρα 
13:27:56 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση των Πρακτικών Νο1. 21/11/2017 & Νο2. 24-11-2017 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Την ανακήρυξη της ασφαλιστικής εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΦΜ 094060402 
∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΩΝ  µε έδρα στο ∆ήµο Χαλανδρίου 
Αττικής , επί της οδού Λ. Κηφισίας 274,  Τ.Κ. 15232,  τηλ: 210-
8119655, e-mail:ggkouskos@europisti.gr µε προσφερόµενη τιµή 
57.997,00€ ως προσωρινού αναδόχου  καθώς η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

� Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

� Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

� την 119/11-05-2017   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας 

� την αριθ.   288/17-10-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
� Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 33446/3025/18-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  
� Το Πρακτικό  Νο1 (21/11/2017) και το Πρακτικό  Νο2 (24/11/2017)  της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1.  Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1 21/11/2017 & Νο2 24-11-2017 της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Ανακηρύσσει την ασφαλιστική εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΦΜ 094060402 
∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΩΝ µε έδρα στο ∆ήµο Χαλανδρίου 
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Αττικής, επί της οδού Λ. Κηφισίας 274,  Τ.Κ. 15232,  τηλ: 210-8119655, 
e-mail:ggkouskos@europisti.gr µε προσφερόµενη τιµή 57.997,00€ ως 
προσωρινό ανάδοχο καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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