
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 620 

 

Της 51
ης

  έκτακτης συνεδρίασης που έγινε τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ύστερα από τη µε 

αριθ. πρωτ. 49403/1015/15.10.2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία,  

Καρβουνάς Νικόλαος, Μελά Σταυρούλα τακτικά µέλη.  

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα, 

Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Κάρλες Αναστάσιος, και  Σαλπέας Ηλίας.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Έγκριση ή µη του από 15-10-2018  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση Κινητής και 

Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2018 – 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 

199.764,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Με τη µε αριθ. 410/2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση, 

του πιο πάνω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι µε αριθµό 

∆401/2018, ∆402/2018 & ∆403/2018  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

18REQ003357769 2018-07-03. 

 

Τέλος, µε τη µε αρ. 463/2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού. 

 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 37050/5646/27-7-2018 προκήρυξη, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 18PROC003495660 2018-07-27, ανακοινώθηκε στο δηµόσιο 

διαδικτυακό τόπο µας (www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου, 

δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες ∆ΗΜΟΤΗΣ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και µε 

την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η ∆ευτέρα  27 Αυγούστου 2018 

και ώρα 18:00.  

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

18PROC003496266 2018-07-27.  

 

Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών (η 

οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και 

ώρα, ήτοι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και στη συνέχεια τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
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προσφορών του διαγωνιζόµενου του, µε συστηµικό αριθµό 62305, ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, συνέταξε το Πρακτικό Νο 1, σύµφωνα µε το οποίο έκανε δεκτή για τη συνέχεια του 

διαγωνισµού την προσφορά της µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας ««ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ  

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ»», που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και γραπτά 

εντός της τασσοµένης από τη διακήρυξη προθεσµίας. 

Το πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία 

µε τη µε αρ. 570/2018 απόφασή της, εκ παραδροµής, το ενέκρινε. Την εν λόγω απόφαση, η Οικονοµική 

Επιτροπή στη συνέχεια ακύρωσε, µε τη µε αρ. 586/2018 απόφασή της. Οι εν λόγω αποφάσεις 

αναρτήθηκαν στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 14/9/2018 και 24/9/2018, αντίστοιχα. 

 

Στις 25/9/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. και κατόπιν της από 24/9/2018 ειδοποίησης 

της συµµετέχουσας µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του διαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής της προσφοράς συνέταξε δε και υπέβαλε στην 

Οικονοµική Επιτροπή, το µε αρ. 2 Πρακτικό της, σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται η ««ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ»»..  

 

 Εν συνεχεία, η Οικονοµική Επιτροπή  µε την µε αριθµ. 587/2018 απόφασή της ενέκρινε τα 

πρακτικά Νο 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισµού και ανέδειξε την εταιρεία ««ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗ  

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΕΕΩΩΝΝ προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισµού.  

Η µε αρ. 587/2018 απόφαση κοινοποιήθηκε µέσω τις πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις  

28/9/2018.  

 ∆υνάµει της παραπάνω απόφασης προσκλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος µε τη µε αριθµ. πρωτ. 

6904/47595/5-10-2018 πρόσκληση, να προσκοµίσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Την ∆ευτέρα 15-10-2018 και ώρα 09:00 π.µ, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε και 

αποσφράγισε τους φακέλους µε τα  υποβαλλόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνέταξε δε, το από 

15-10-2018 Πρακτικό της, το οποίο έχει ως εξής:   

 

  

                    
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

              ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ      

    

ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

 

    Στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πειραιά σήµερα 15 Οκτωβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 09:00 π.µ.  συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 221, παρ. 1
 
α, β, γ, δ, ε 

και παρ. 3  του N. 4412/16, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. αριθµ. 517/10-10-2017 Ορθή Απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και τον έλεγχο του Φακέλου 

των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του «Προσωρινού Αναδόχου»: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 15232 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, για 

την εργασία: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2018-

2019» , Προϋπολογισµού 199.764,00 € χωρίς  Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως αναφέρεται στη µε αριθ. 723/2018 ∆ιακήρυξη του Ανοικτού 

∆ηµόσιου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού. 

   Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα µέλη:  1) Χαρτοφύλακα Ελένη 2) Χαστάς ∆ηµήτριος  3) Ξιάρχος 

Γεώργιος.   

   Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 1) την υπ. αριθµ. 587/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

 2) τη µε αριθµ. πρωτ. 6904/47595/05-10-2018 Πρόσκληση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών  µε την οποία κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ , εντός 
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δεκαπέντε (15) ηµερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 3.2 και 

2.2.9.2 της ∆ιακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης καθώς και στο ∆ήµο εγγράφως , στο Τµήµα 

Προµηθειών (δηµαρχείο Πειραιά 3
ος

 όροφος) , εντός σφραγισµένου φακέλου .  

   Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

στις 08/10/2018 και κατέθεσε στην Υπηρεσία σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 15/10/2018 µε 

αριθµ. πρωτ. 49344/15-10-2018, συνεπώς εµπρόθεσµα.  

 Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο κρίθηκαν πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει 

τα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 της ∆ιακήρυξης.  

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των προβλεπόµενων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η εργασία: 

 «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2018-2019» στην 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

274, 15232 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη ∆ιακήρυξη.  

      Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ  

ΧΑΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΞΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε:  

 

• τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   

• τη διακήρυξη και τη µελέτη της Υπηρεσίας 

•  το Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου, Τµήµα 

Κινητής Περιουσίας & ∆ιοικητικής Υποστήριξης (Α∆ΑΜ: 18REQ003167885 2018-

05-29),  

• τη µε αριθ. 407/11-6-2018 απόφαση του ∆.Σ (αναγκαιότητα),  

• τη µε αριθ. 410/2018 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης), 

• τις µε αριθ. ∆401, ∆402 και ∆403/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

18REQ003357769 2018-07-03 

• τη µε αριθ. 463/2018 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων 

διακήρυξης) 

• τη µε αριθ. 570/2018 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού) 

• τη µε αριθ. 586/2018 απόφαση της Ο.Ε. (ακύρωση της 570/2018 απόφασης της Ο.Ε.) 

• τη µε αριθ. 587/2018 απόφαση της Ο.Ε (προσωρινός ανάδοχος) 

•  τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ απόφαση της ΟΕ (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού) 

 

Αφού συµβουλεύτηκε: 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

• του Ν. 4111/2013 και την εγκύκλιο 3/2013 του ΥΠΕΣ, 

• Της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 

«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και  

Ανάπτυξης. 

• Της  µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

•  του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 

2. Εγκρίνει το από 15-10-2018  πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

του διαγωνισµού για  την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης 

Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2018 – 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 

199.764,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πιο πάνω εργασία, στην εταιρεία 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΑΦΜ 

094060402, ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε το ποσό των 164.338,42€. 

 

 

Η δαπάνη για την  πιο πάνω εργασία, που ανέρχεται στο ποσό των 164.338,42 €, θα βαρύνει τους 

Κ.Α 20.6253.01 µε το ποσό των 31.921,33 €, Κ.Α 15.6251.01 µε το ποσό των 19.166,67 € και Κ.Α 

20.6252.01 µε το ποσό των 15.500,00 € για το έτος 2018 και τους οικείους του έτους 2019, µε το 

υπόλοιπο ποσό (σχ. η µε αρ. 410/2018 απόφαση της Ο.Ε.).  

 

Η πιο πάνω εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης που 

έχει συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο  

∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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