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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια    7/9/2011      

 

Αριθ. Πρωτ. : 10585 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049034 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 107/2011                                  

 

                                                                                             

                                                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«∆ιενέργεια δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου περιόδου 2011-2012 και 

αυθηµερόν κατακύρωση σχετικού πρακτικού».           

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 

∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 6 του µήνα Σεπτεµβρίου του 

έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 10393/16/2-9-

2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που 

επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως 

γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, 

Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 

Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 

παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 

(«Καλλικράτης»), το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος 

Ελευθέριος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα η Ο.Ε. 

συµφώνησε να συζητηθεί τελευταίο λόγω του διενεργούµενου διαγωνισµού, είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί, βάσει της Α.Μ. 74/11 Μελέτης στην ασφάλιση της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιόδου 2011-2012, η Οικονοµική Επιτροπή 

ενέκρινε µε την αριθ. 94/2011 απόφασή της τους όρους διακήρυξης για την 

διενέργεια του σχετικού δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, 

προϋπολογισµού 78.140,00 € (συµ/νου Φ.Π.Α.), µετά την αριθ. πρωτ. 8975/22-7-

2011 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών. Ακολούθησε η αριθ. πρωτ. 9093/1-8-

2011 σχετική ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούµαστε σήµερα να διενεργήσουµε τον διαγωνισµό και 

εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος να κατακυρώσουµε αυθηµερόν το σχετικό 

πρακτικό. 

 

Στη συνέχεια διενεργείται ο σχετικός διαγωνισµός, κατά τα αναλυτικά εκτιθέµενα 

στο αριθ. πρωτ.  10524/6-9-2011 πρακτικό, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. 

 

Ειδικότερα προσήλθε για να υποβάλει προσφορά µία (1) εταιρεία και συγκεκριµένα η 

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ. 

 

Στη συνέχεια κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονταν στην ∆ιακήρυξη από 

την µοναδική συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία και ύστερα και από έλεγχο που 

διενεργήθηκε, παρούσης και της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Ζ. ∆ρόσου, τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

  

       Την απόφαση αυτή της Επιτροπής δηµόσια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στην 

συµµετέχουσα και ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του  

φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Μετά το άνοιγµα της προσφοράς µειοδότρια ανακηρύχθηκε η εταιρεία INTERLIFE 

Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, 14
Ο
 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/κης-

Πολυγύρου, Θέρµη Θεσ/κης 57001, η οποία προσέφερε συνολική τιµή 58.495,82  €, 

στην οποία η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να κατακυρώσει το πρακτικό του 

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΗΓ-ΩΨΜ



διαγωνισµού, σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στο αριθ. 16/2011 Πρακτικό της 

Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και : 

 

• Την Α.Μ. 74/11 µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών  

• Την αριθ. 94/2011 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης όρων του διαγωνισµού 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1)  

• Την αριθ. 2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, Ν.∆. 400/70, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα 

Ν.∆. 460/70. Π.∆. 118/85, Ν. 1569/85, Π.∆. 246/89, Ν. 1875/90, Ν. 2170/93. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1
ε
  του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

• Το αυθηµερόν πρωτοκολληµένο µε αριθ. 10524/6-9-2011 πρακτικό 

διενέργειας του διαγωνισµού  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία  

 

Κατακυρώνει το αυθηµερόν πρωτοκολληµένο πρακτικό µε αριθ.πρωτ. 10524/6-9-

2011 του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφάλιση της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου περιόδου 2011-2012 και ανακηρύσσει οριστική 

µειοδότρια του διαγωνισµού την εταιρεία INTERLIFE Ανώνυµη Ασφαλιστική 

Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, 14
Ο
 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Πολυγύρου, Θέρµη Θεσ/κης 

57001  ΤΗΛ. 2310-499000-FAX 2310-499099, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό 

των 58.495,82  €, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της. 

 

Στην παρούσα προσαρτάται το ανωτέρω πρακτικό, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-

Λεωνιδόπουλος, ζητώντας επανάληψη του διαγωνισµού, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 

και σε άλλους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν προσφορά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  107/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Ελένη Σούλα 
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