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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 105459/29-12-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής  

της 47/2022 με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  
 

Ημερομηνία Επίδοσης της 104098 
πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 23-12-2022 

  
Ημερομηνία συνεδρίασης: 27 Δεκεμβρίου 2022 

   

Αριθμ. απόφασης: 730/2022 
 
Περίληψη απόφασης: 

«Τροποποίηση όρων της υπ’ αρ. 102627/20-12-2022 Διακήρυξης της υπηρεσίας 
με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”».  
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι κ.κ.:  
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Σταθούλης  Σπυρίδων 
Κατσιγιάννης  Επαμεινώνδας 
Νικολαράκος  Ιωάννης 
Παπαδόπουλος  Μιχαήλ 
Λέκκα  Φανή 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 14/2022 
Aπόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη της 
εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα (5) μέλη 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ  Βλάχου - 
Σταματάκη Ελένη, Σαγρής Παναγιώτης, Μπόγδανος Σπυρίδων, Μπούρας 
Βασίλειος αν και νόμιμα εκλήθησαν.  
 
Αρίθμ. Θέματος:  7   
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 Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται 
στην υπ' αριθμ. πρωτ. 104662 /27-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
της  Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών   του Δήμου, η οποία έχει ως 
εξής:   

   

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 683/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: 

α) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές – μελέτη, 

β) επιλέχθηκε ο τρόπος εκτέλεσης (ανοιχτός άνω των ορίων διαγωνισμός) για την 
υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». 

γ) επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης [η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)] και 

δ) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. 

  

Στις 15-12-2022 εστάλη η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς δημοσίευση. 

  

Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 102627/20-12-2022 διακήρυξη 
Δημάρχου Αμαρουσίου και η υπ’αριθμ. πρωτ. 102633/20-12-2022 περιληπτική 
διακήρυξη και αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

Έπειτα, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 104603/27-12-2022 έγγραφό της η 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προτείνει την τροποποίηση των όρων 
της με αριθμό πρωτ. 102627/20-12-2022 διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα 
αναφέρει: 

«Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό 683/2022 απόφαση της ενέκρινε τους 
όρους της με αρ. πρωτ 102627/20/12/2022 διακήρυξης με τίτλο 
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ». Στην συγκεκριμένη διακήρυξη στο 
άρθρο 2.2.5 με τίτλο «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» έχει ζητηθεί 
οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν/ παρέχουν τα κάτωθι : 

1. Μέσο όρο του δείκτη φερεγγυότητας (SCR) χωρίς χρήσεις μεταβατικών μέτρων και χωρίς 
τη χρήση LAC κατά την τελευταία τριετία (2021,2020,2019) να είναι μεγαλύτερος από 150% 

2. Τον μέσος ''ειδικό''    όρος χρήσεων των ιδίων Κεφαλαίων για τα τρία (3) 
τελευταία έτη (2021, 2020, 2019) να ξεπερνά τα 130.000.000 €. 

Αντίστοιχα στο άρθρο 2.2.7 με τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» έχει ζητηθεί οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα :       
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1.         Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμου τύπου κατά την έννοια του Αρθρου 82 του 
Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της υπηρεσίας 

2.         Πιστοποιητικό Διαχείρισης της ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 27001 : 2013 ή άλλο ισοδύναμου τύπου κατά την έννοια του 
Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της 
υπηρεσίας. 

Τα ανωτέρω αποδεικνυόταν με βάση την παράγραφο  2.2.9.2. με τίτλο 
«Αποδεικτικά μέσα  (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)» και 
συγκεκριμένα με τις παραγράφους Β3 και Β5  

Λαμβάνοντα υπόψη ότι την. ισχύουσα απόφ.195/3/29.11.2021 ΦΕΚ 5679/2021 με 
τίτλο  «Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της 
υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων» σε 
συνδυασμό με το ύψος της μελέτης η οποία ανέρχεται στα 262.000,00€ προκύπτει 
ότι η απαίτηση για τον μέσο όρο ''ειδικό''    χρήσεων των ιδίων Κεφαλαίων για τα 
τρία (3) τελευταία έτη (2021, 2020, 2019) να ξεπερνά τα 130.000.000€ είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με το ως άνω συνολικό κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης 
και ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας προτείνεται η 
κατάργηση του όρου προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση στους 
ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς και την ανάπτυξη του ελεύθερου 
ανταγωνισμού.  

Επί πλέον σας γνωρίζουμε ότι παρόλο που το φυσικό αντικείμενο του 
Διαγωνισμού αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας έναντι 
συγκεκριμένων ασφαλιστικών κινδύνων, το ζητούμενο πρότυπο ΕΝ ISO 

27001:2013 αφορά σε πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών και 
καθορίζει τις απαιτήσεις για την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση 
των δεδομένων που αφορούν τις δραστηριότητες της ανάπτυξης λογισμικού, των 
υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, της κατασκευής και 
συναρμολόγησης συστημάτων πληροφορικής. Επί πλέον τα ασφαλιστέα οχήματα 
ανήκουν στην δημόσια περιουσία του Δήμου και ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στην αγορά τους είναι πλήρως προσβάσιμα, χάριν διαφάνειας.  Από τα 
ανωτέρω δεν προκύπτει η διασφάλιση της τήρησης του GDPR για την 
συγκεκριμένη υπηρεσία.  Με το ανωτέρω σκεπτικό προτείνεται η κατάργηση του 
όρου προκειμένου να διασφαλισθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι της με αρ πρωτ. 
102627/20-12-2022 διακήρυξης  που αφορά τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 
καταργώντας: 

1. την δεύτερη απαίτηση των όρων 2.2.5. και 2.2.9.2. («Αποδεικτικά μέσα») 
περ. Β.3 που αφορά τον μέσο ''ειδικό''  όρο χρήσεων των ιδίων Κεφαλαίων 
για τα τρία (3) τελευταία έτη (2021, 2020, 2019) να ξεπερνά τα 130.000.000 
€ και  
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2. την δεύτερη απαίτηση των όρων η απαίτηση των όρων 2.2.7. και 2.2.9.2. 
(«Αποδεικτικά μέσα») περ. Β.5. που αφορά την απαίτηση πιστοποιητικού 
διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 27001 : 2013 ή άλλο ισοδύναμου τύπου κατά την έννοια του Άρθρου 
82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της 
υπηρεσίας. 

  

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορία ή 
διευκρίνηση επί του θέματος».  

  

          

    Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  

1. της παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), «7.Οι τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης κατά το άρθρο 61». 

  

2. του άρθρου 72, παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 
Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 
του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής 
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 
φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 

   

παρακαλούμε για  την  λήψη  σχετικής  απόφασης, περί έγκρισης ή μη: 
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1. τροποποίησης των όρων της με αριθμό πρωτ. 102627/20-12-2022 
διακήρυξης καταργώντας: 

  

α) την δεύτερη απαίτηση των όρων 2.2.5. και 2.2.9.2. («Αποδεικτικά μέσα») περ. 
Β.3 που αφορά τον μέσο ''ειδικό''  όρο χρήσεων των ιδίων Κεφαλαίων για τα τρία 
(3) τελευταία έτη (2021, 2020, 2019) να ξεπερνά τα 130.000.000 € και  

  

β) την δεύτερη απαίτηση των όρων 2.2.7. και 2.2.9.2. («Αποδεικτικά μέσα») περ. 
Β.5. που αφορά την απαίτηση πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας των 
πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 : 2013 ή άλλο ισοδύναμου 
τύπου κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής 
ανάλογο του αντικειμένου της υπηρεσίας. 

  

2. μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών την 
Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα  15:00 και αντίστοιχα της 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», την  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 
11:00 π.μ.. 

   

Επομένως οι νέοι όροι διακήρυξης διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο 
έγγραφο όρων διακήρυξης.  

  

Για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να τηρηθούν οι ίδιοι κανόνες 
δημοσιότητας που εφαρμόστηκαν για τη δημοσίευση του διαγωνισμού της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 102627/20-12-2022 διακήρυξης. 

  

  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω Διακήρυξης, όπως είχαν καταρτιστεί 
με την υπ’αριθμ. 683/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη 
της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης 

1.Την τροποποίηση των όρων της με αριθμό πρωτ. 102627/20-12-2022 
διακήρυξης καταργώντας: 

 α) την δεύτερη απαίτηση των όρων 2.2.5. και 2.2.9.2. («Αποδεικτικά μέσα») περ. 
Β.3 που αφορά τον μέσο ''ειδικό''  όρο χρήσεων των ιδίων Κεφαλαίων για τα τρία 
(3) τελευταία έτη (2021, 2020, 2019) να ξεπερνά τα 130.000.000 € και  

  

β) την δεύτερη απαίτηση των όρων 2.2.7. και 2.2.9.2. («Αποδεικτικά μέσα») περ. 
Β.5. που αφορά την απαίτηση πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας των 
πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 : 2013 ή άλλο ισοδύναμου 
τύπου κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής 
ανάλογο του αντικειμένου της υπηρεσίας. 

2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών την 
Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα  15:00 και αντίστοιχα της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 
την  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.. 

 

Επομένως οι νέοι όροι διακήρυξης διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο 
έγγραφο όρων διακήρυξης.  

  

Για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να τηρηθούν οι ίδιοι κανόνες 
δημοσιότητας που εφαρμόστηκαν για τη δημοσίευση του διαγωνισμού της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 102627/20-12-2022 διακήρυξης. 

   

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω Διακήρυξης, όπως είχαν καταρτιστεί 
με την υπ’αριθμ. 683/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
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Εκδόθηκε η με αριθμό 730/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται: 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                   

ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας  
2. Νικολαράκος Ιωάννης  
3. Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
4. Λέκκα Φανή  
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