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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 21/2012 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 112/2012                                  

 

                                                                                             

                                                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας άγονου διαγωνισµού 

για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του ∆ήµου περιόδου 2012-2013, έγκριση της υπ’ αρ. 

ΑΜ 91/12 νέας µελέτης, έγκριση εκτέλεσης της 

ανωτέρω υπηρεσίας και απευθείας ανάθεση αυτής 

λόγω κατεπείγοντος, ψήφιση σχετικής πίστωσης και 

εξουσιοδότηση κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης».           

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 1 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012, 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 13143/20/31-10-

2012 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 παρ. 6 του Ν.3852/10, 

παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα 

Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 

 

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. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση, µετά 

την ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος ή µη των θεµάτων και δεν ήταν παρών 

κατά τη διαδικασία συζήτησης και κατά την ψηφοφορία επί των τεσσάρων 

θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. Πριν την αποχώρησή του δήλωσε ότι δεν θεωρεί σύννοµη τη 

διαδικασία της κατεπείγουσας Συνεδρίασης, δεδοµένου ότι το γεγονός ότι 

έληξαν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στις 4/10/2012 δεν αποτελεί δικαιολογία 

για το κατεπείγον. Επίσης ανακοίνωσε ότι µε το αριθ. πρωτ. 13152/31-10-

2012 έγγραφό του προς την κ. ∆ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

έχει ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων για τα έσοδα από εκµετάλλευση 

ακινήτων του ∆ήµου. Θεωρεί επίσης ότι η Ο.Ε. ολιγωρεί στη διενέργεια 

διαγωνισµών για την µίσθωση των ακινήτων και παράλληλα στις αναγκαίες 

ενέργειες για την είσπραξη των οφειλοµένων µισθωµάτων. Ζήτησε να γίνουν 

άµεσες ενέργειες για τα ανωτέρω και κατέστησε υπεύθυνη την κα ∆ήµαρχο 

για τη ολιγωρία αυτή. Αποχωρώντας δήλωσε ότι θεωρεί τη διαδικασία µη 

σύννοµη και ότι αυτή υποκρύπτει άλλες σκοπιµότητες. 

 

• Οι κ.κ. Ε.Παπαλουκά, Π.Φίλου-Μαυράκη και Ε.Πλάτανος απεχώρησαν από 

τη Συνεδρίαση µετά την έναρξη της διαδικασίας συζήτησης επί του µοναδικού 

θέµατος της Η.∆. και πριν την εξέταση της µοναδικής υποβληθείσης 

προσφοράς. 

 

 

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

εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο κατά πλειοψηφία 

(και κατόπιν ισοψηφίας, µε την ψήφο του Προέδρου λογιζοµένη κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως διπλή) η Ο.Ε., µειοψηφούντων των κ.κ. 

Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλου, Ε.Πλάτανου, Ε.Παπαλουκά και Π.Φίλου-

Μαυράκη κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 συµφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  

 

 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12994/26-10-2012 εισήγηση του Τµήµατος 

∆ηµοτικών Προσόδων επί του θέµατος : 
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Θέµα : 1) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας για την 
«Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος»  
περιόδου 2012-2013 (ΑΜ 89/12). 
2) Έγκριση της υπ’ αρ. ΑΜ 91/12 νέας µελέτης. 
3) Έγκριση της εκτέλεσης «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος» , περιόδου 2012-2013 (ΑΜ 91/2012) και απευθείας ανάθεση 
αυτής λόγω κατεπείγοντος. 
4) Ψήφιση σχετικής πίστωσης  ποσού 21.000,00 ευρώ µέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισµού 
και αντίστοιχης ποσού 84.300,00 € για την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5) Εξουσιοδότηση κ. ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

• Με την  υπ’ αρ. 91/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ΦΧ εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. ΑΜ 89/12 για την «Ασφάλιση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» έτους 2012-2013. 

• Με την ίδια ως άνω υπ’ αρ. 91/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
καταρτίσθησαν οι όροι διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και ψηφίσθηκε διάθεση-πίστωση ποσού 84.000 ευρώ σε βάρος των ΚΑ : 
02.10.6253.001, 02.10.6251.001, 02.15.6253.001,02.15.6253.002, 02.20.6252.001, 
03.30.6253.001, 02.35.6252.001, 02.45.6253.001, 02.50.6253.001, 02.20.6255.001 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το 2012. 

• Ακολούθησε η υπ’ αριθµ. πρωτ. 10795/ 4-9-12 περίληψη διακήρυξης της κας 
∆ηµάρχου που δηµοσιεύθηκε νόµιµα (ΗΧΩ, ΑΥΓΗ, ΦΕΚ, ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ). 

• Την 28-9-12 διενεργήθη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών – Αξιολόγησης Προσφορών η ως άνω µειοδοτική δηµοπρασία. 

• Την καθορισµένη ηµέρα και ώρα ενώπιον της άνω Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών υπέβαλαν προσφορά οι κάτωθι εταιρείες: 
1)η ∆ιεθνής Ένωσις Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία (∆/νση Ηλία Ηλιού 68 ΤΚ 11744 
Αθήνα). 
2)Η Interlife Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών (∆/νση 14ο 
χιλιόµετρο ΕΟ Θεσσ/νικης-Πολυγύρου ΤΚ 570001 Θέρµη Θεσσαλονίκης.) 

• Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών, η 
οποία ωρίσθη µε την υπ’ αριθµ. 66/12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προέβη 
στην διενέργεια της δηµοπρασίας και συνέταξε το υπ’ αριθµ. πρωτ.11722/28-9-12 
πρακτικό, µε το οποίο κηρύχθησαν απαράδεκτες οι προσφορές των ως άνω εταιρειών 
και απεκλείσθησαν του ως άνω διαγωνισµού, εφ’ όσον δεν προσεκόµισαν τα επί ποινή 
αποκλεισµού απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

• Κατά συνέπεια ο ως άνω διαγωνισµός κατέστη άγονος. 
 
• Εν προκειµένω πρέπει να σηµειωθεί ότι η ισχύς των υπ’ αρ. πρωτ. 11501/4-10-11 και 

709/19-1-12 ιδιωτικών συµφωνητικών για την ασφάλιση της κινητής και ακινήτου 
περιουσίας του ∆ήµου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος για το έτος 2011-2012 έληξε την 4-10-
12. 

 
 
• Σύµφωνα µε το άρθρο 209 του άνω Ν.3463/06 ορίζεται ότι : 
     « 1. – Οι Προµήθειες των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως συνδέσµων 

τους, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους, 
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των 
Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του 
Π.∆/τος 370/95 (Α.199) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄100) και των αντιστοίχων του Π.∆.57/00 (ΦΕΚ Α΄45/00). 2. – Η παροχή των κάθε 
είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, πλην αυτών που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3316/05 (Α.42), ρυθµίζεται µε προεδρικό 
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,∆ηµοσίας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών». 

• Σχετική προς τούτο είναι και η υπ’ αρ. πρ. 2037/11-1-2007 αρ. 2 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών ∆.∆. και Α. προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, που 
κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 3893/18-1-2007 
διαβιβαστικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής την 23-1-2007 (αρ. πρωτ. ∆.Ν.Φ. 
1012/23-1-2007 που χρεώθηκε στην ∆/νση Οικονοµικών, ∆/νση Τ.Υ. , τµ. 
Προµηθειών, Νοµ. Προσώπων και ∆.Ε.Α.Ν.Φ.). 
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• Σύµφωνα µε την άνω υπ’ αρ. 2/2037/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α ορίζεται ότι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, από 1-1-2007 
όλες οι προµήθειες των υλικών και εξοπλισµού των Ο.Τ.Α. και των ΝΠ∆∆ και 
ιδιωτικού δικαίου, διενεργούνται µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ενώ όσον αφορά τις υπηρεσίες, 
ορίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, η 
παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους ∆ήµους, τις Κοινότητες, τους πάσης 
φύσεως συνδέσµους τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα 
ιδρύµατά τους, πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3316/05 
(ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθµίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών ∆∆ ΚΑΙ Α και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• «Μέχρι να εκδοθεί το ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα και σύµφωνα µε τις µεταβατικές 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273,οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (Α.42 ΦΕΚ), 
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α΄), µε την 
επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230 Α΄) , ως ισχύει». 

• Σύµφωνα µε το άνω Π. ∆/γµα 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για 
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ Α΄230) ορίζεται ότι : Άρθρον 7ον : Οι 
διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών των 
οποίων το προϋπολογιζόµενο ύψος , εκτός ΦΠΑ, είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 
αντίστοιχου σε δρχ. ποσού 200.000 Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.), 
ενώ στην παρ. 3 εδ. δ΄ του άρθρου 9 του άνω Π.∆. 346/98 ορίζεται ότι ΄Αρθρον 9ον 
1._ Για τους σκοπούς του παρόντος προκειµένου να συναφθεί δηµόσια σύµβαση 
υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή 
διαδικασία ή την διαδικασία µε διαπραγµάτευση και αποφασίζει ποια από τις 
διαδικασίες αυτές θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις κατωτέρω  παραγράφους 2._ 
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση……….. 
3._ Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις υπηρεσιών µε την 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής 
προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) ….. β)…. γ)…. δ) στο βαθµό που είναι 
απολύτως αναγκαίο, όταν η επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από 
γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, δεν συµβιβάζεται 
µε τις προθεσµίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση 
διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν Π.∆. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της επιτακτικά επέιγουσας ανάγκης δεν θα 
πρέπει σε καµµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη….» 
 
• Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει εν προκειµένω να σηµειωθεί ότι στο άρθρο 
37 παρ. 2του Π.∆. 346/98 ορίζεται ότι : «2.__ Για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
το προϋπολογιζόµενο ύψος των οποίων, εκτός Φ.Π.Α. , είναι κατώτερο του ορίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος Π.∆. , εφαρµόζονται, ελλείψει ειδικών 
διατάξεων, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247) και οι διατάξεις του Ν.716/77 
(ΦΕΚ Α΄295) για τις υπηρεσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του.» 
 
• Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄247/27-11-95) ορίζεται ότι 
: 1._ Επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού 1.500.000 
δρχ. Από το ποσό αυτό µέχρι4.000.000 δρχ. απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική 
διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή. Άνω του ποσού 
των 4.000.000 δρχ. απαιτείται σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή 
κλειστού) βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρµόζονται. 2.___ Επιτρέπεται µε έγκριση του 
αρµόδιου οργάνου η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση 
ύστερα από δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης : α) ……. β) …… γ)….. 3).____ 
Επιτρέπεται µε έγκριση του αρµοδίου οργάνου η σύναψη σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης: α)…. β)…. 
γ)….. δ) στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως 
αιτιολογηµένη από την αρµόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν την διενέργεια διαγωνισµού, µε την προϋπόθεση ότι το 
επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη. ε)…. στ)… 4._ Οι διατάξεις των 
παραγράφων 2 & 3 του παρόντος ισχύουν ανάλογα και για την σύναψη συµβάσεων 
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προµηθειών ή έργων σε συνδυασµό µε τις ειδικές γι αυτές ισχύουσες διατάξεις. 5._Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την δηµοσίευση του νόµου αυτού .» 
• Εν όψει του περιεχοµένου των άνω διατάξεων συνάγεται ότι : α)όλες οι 
προµήθειες των υλικών και εξοπλισµού των ΟΤΑ διενεργούνται µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(209 παρ. 1) β) ειδικά για τις υπηρεσίες, θα ρυθµιστούν µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που 
θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΥΠΕΣ∆∆Α & Οικονοµικών (άρθρο 209 
παρ. 2 Ν. 3463/06). γ) Μέχρι να εκδοθεί το άνω Π.∆/γµα και σύµφωνα µε τις 
µεταβατικές διατάξεις του Π.∆. 346/98, ως ισχύουν. 
• Εξ ετέρου σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄του Ν. 3852/10 ορίζεται 
ότι : «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικώτερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) 
……. δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.» 
• Εκ του συνδυασµού των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι µετά την κήρυξη 
ως αγόνου του τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφάλιση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος έτους 2012-2013, 1) 
υφίσταται έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογηµένη ως εκ 
του γεγονότος ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας 
Χαλκηδόνος, θα µείνει ανασφάλιστη µέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδόσεως 
Π∆/τος και η διενέργεια τακτικού διαγωνισµού 2) υφίσταται άµεση ανάγκη 
ασφαλίσεως των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου, δεδοµένου ότι τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια έληξαν την 4-10-12,  δηλ. υφίσταται άµεση και κατεπείγουσα ανάγκη που 
προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά που δεν οφείλονται σε ευθύνη ή 
υπαιτιότητα του ∆ήµου Φιλ/φειας – Χαλκ/νος ούτε ηδύναντο να προβλεφθούν από τα 
καταβάλλοντα την επιµέλεια ενός µέσου συνετού ανθρώπου όργανα και λόγω της 
ανάγκης της άµεσης αντιµετώπισης τους καθιστά εκ των πραγµάτων αδύνατη την 
τήρηση των προθεσµιών και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για τον δηµόσιο 
διαγωνισµό και προκειµένου να µην µείνει ανασφάλιστη η κινητή και ακίνητη 
περιουσία του ∆ήµου πρέπει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 93, 209 παρ. 
2, 9, 273 του Ν. 3463/09 σε συνδυασµό µε την  υπ’ αρ. πρωτ. 2/2037/11-1-07 
εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α , το άρθρο 37 παρ. 2 του Π.∆. 346/98 και το άρθρο 83 παρ. 3 του 
Ν. 2302/95 ως και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 να ληφθεί σχετική απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση, µετά από διαπραγµάτευση, 
της ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκ/νος 
για το έτος 2012-13 µέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού 
σύµφωνα µε τους όρους της ΑΜ 91/12 µελέτης, οι οποίοι  έχουν ως εξής : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: Ασφάλιση κινητής και 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ακίνητης περιουσίας του 
∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                ∆ήµου Φιλαδέλφειας-  
                                                                                                     Χαλκηδόνος 

                         Περιόδου 2012-2013 
          
Α.Μ.:   91/2012 

                                    Προϋπολογισµός:  84.300,00 €                                                                            

                                           (µε κρατήσεις ΦΕΚ , ΤΕΟ , ΦΠΑ ,κ.λ.π.)                                                          

                                                          

                                                                                

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  -  Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 
 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. 

 Η διενέργεια της ως άνω προµήθειας ακολουθεί τις διατάξεις του Π.∆.28/80 σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.29 , 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε 

την υπ. αριθµ. 2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α. 

 Για τη σύνταξη των όρων ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας λαµβάνονται υπ’ 

όψη οι διατάξεις της υπ’ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, σε συνδυασµό 

µε το Ν.∆.400/70, το Ν.2496/97, το Π.∆.237/86 και το Ν.489/76. 

 Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζηµιές πυρός, ευρείας έκρηξης, 

φυσικών φαινοµένων, πολιτικών διαταραχών – οχλαγωγιών, τροµοκρατικών ενεργειών, 

κλοπής, σεισµού κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωµατικές βλάβες, 

υλικές ζηµιές κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα.  
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 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των # 84.300,00  # € (µε κρατήσεις ΦΕΚ, 
ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2012 
µε τους κατωτέρω κωδικούς :  

 
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 
02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 
 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη ∆ηµοτική 
Συγκοινωνία 
 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 
02.20.6252.001 
 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

2.500 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 15.000 € 
02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
1.500 € 

02.50.6253.001 
 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

5.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 
µηχανηµάτων 

3.300 € 

 
 

 
 Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.  
 

Νέα Φιλαδέλφεια ……/……./2012 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: Ασφάλιση κινητής και 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ακίνητης περιουσίας του 
∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-                                            ∆ήµου. Φιλαδέλφειας- 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                   Χαλκηδόνος                           

                       Περιόδου 2012-2013 
          
Α.Μ.:91  /2012 

                              Προϋπολογισµός: 84.300  €                                                                             

                                          (µε κρατήσεις ΦΕΚ , ΤΕΟ , ΦΠΑ ,κ.λ.π.)                                                          

                                                            

 
 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ον    Αντικείµενο 
 
 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ δυναµένης να παραταθεί µε µονοµερή 

δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης για ένα τρίµηνο 
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µε τους ίδιους όρους και αναλογία των ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα (12) µηνών 

χρονικό διάστηµα . 

 Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζηµιές πυρός, ευρείας έκρηξης, 

φυσικών φαινοµένων, πολιτικών διαταραχών – οχλαγωγιών, τροµοκρατικών ενεργειών, 

κλοπής, σεισµού κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωµατικές βλάβες, 

υλικές ζηµιές κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  84.300,00 €  (µε κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, 

ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2012. 

 
 

Άρθρο 2ον  

 

 Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται  από τις διατ/ξεις: 

 

α) Του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 

β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε την υπ. αριθµ. 2/2073/11-1-     
2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α . 

γ) Της υπ’ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, σε συνδυασµό µε το 
Ν.∆.400/70 και το Ν.2496/97. 

δ) Του Π.∆. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εµπορίου  

 

 

Άρθρο 3ον   Συµβατικά Στοιχεία 

 

Τα Συµβατικά Στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

1. Το Τιµολόγιο και ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική έκθεση 
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 

Άρθρο 4ον  

 

 Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου και κριτήριο την χαµηλότερη 
προσφορά , µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ( προϋποθέσεις , δικαιολογητικά , εγγυήσεις κ.λ.π). 

Εν πάση περιπτώσει , κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 
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1. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί του ότι λειτουργεί σύµφωνα µε την χορηγηθείσα  
άδεια λειτουργίας και  ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 

2. Πιστοποιητικά έκδοσης αρµόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς 

3. Πιστοποιητικό  περί µη οφειλής προς τον ∆ήµο . Φιλ/φειας,-Χαλκηδόνος τα Ν.Π.∆.∆. 
αυτού, και  την ∆ηµοτική Επιχείρηση  

4. Παραστατικά νοµιµοποιήσεώς της (ΦΕΚ, αποφάσεις ∆Σ κλπ), ως και εκπροσώπησής τους. 
 

κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.∆. 28/80. 

 

 

Άρθρο 5ον  

 

 Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τον νόµο 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ηµερών για να 
υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει τα συµβόλαια ασφάλισης για όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία του ∆..Φ. Χ, ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

 

Άρθρο 6ον  

 

 Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συµβατικού προϋπολογισµού και 
βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου  του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισµένης Τραπέζης. 

 

 

Άρθρο 7ον  

 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας, εκτέλεσης του 
έργου, µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 8ον  

 

 Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και θα αρχίζει 

µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, δυναµένης να παραταθεί µε µονοµερή δήλωση του 

∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης για ένα τρίµηνο µε τους ίδιους 

όρους και αναλογία των ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα µηνών χρονικό διάστηµα. 

 
Άρθρο 9ον  

 
 Η µη έγκαιρος και µη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου ως και η 
µη εκτέλεση της συµβάσεως ως και η µη συµµόρφωση αυτού προς οιονδήποτε όρο της 
παρούσας, θεωρουµένων απάντων ως ουσιωδών επιφέρει τις του άρθρου 11 της παρούσης . 
  
Άρθρο 10ον  
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 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το ∆ήµο και κατόπιν χορηγήσεως από τον 
ανάδοχο τιµολογίου, θεωρηµένο νοµίµως από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
Άρθρο 11ον  

 
 Η υποβολή προσφοράς εκ µέρους του αναδόχου και η συµµετοχή του στην άνω 
διαδικασία αποτελεί πλήρη απόδειξη και αµάχητο τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη 
του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές και ειδικές συνθήκες των κτιρίων και των 
οχηµάτων, όλα τα συµβατικά τεύχη της αντίστοιχης µελέτης (Α.Μ.91/12), όλους του όρους 
της διακήρυξης και ότι ανεπιφύλακτα αποδέχεται πάντα τα ανωτέρω και προσχωρεί χωρίς να 
διατυπώσει καµία αντίρρηση ή επιφύλαξη. 
 
 
 
Άρθρο 12ον  

 
 Η προσφορά ως και η υπογραφησοµένη σύµβαση καταρτίζεται επί τη βάσει 
προϋπολογισµού σταθερού και αναλλοίωτου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, του οποίου 
την ακρίβεια εγγυάται ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα. 
 Ο ανάδοχος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της µη εµπροθέσµου και µη προσηκούσης 
εκτελέσεως της σύµβασης. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και αποκλείεται αναθεώρηση 
τιµών και αναπροσαρµογή του ποσού της σύµβασης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 288 και 388 ΑΚ. 
 
 
Άρθρο 13ον  

 
 Πάσα παράβαση των όρων της µελέτης, της αποφάσεως της οικονοµικής επιτροπής ως 
και της συµβάσεως που θα υπογραφεί (θεωρουµένων και συνοµολογούµενων απάντων ως 
ουσιωδών) ως και η µη έγκαιρος και προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης συνεπάγεται 
σωρευτικά τις κάτωθι συνέπειες : α) την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, άνευ 
άλλου τινός, υπέρ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος β) την καταβολή υπό του αναδόχου 
αποζηµιώσεως για την αποκατάσταση πάσας ζηµίας (θετικής, αποθετικής ως και διαφυγόντων 
κερδών), την οποία υπέστη ή θέλει υποστεί ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος- συνεπεία της 
αντισυµβατικής, παρανόµου συµπεριφοράς ή παραλείψεως του αναδόχου, καθοριζοµένης δια 
της δικαστικής οδού. 
 Η χρηµατική εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τη λήξη της συµβάσεως ως και 
την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκαίρου και προσηκούσης εκπληρώσεως όλων των υπό της 
παρούσης και της διακηρύξεως υποχρεώσεων του αναδόχου. 
 
Άρθρο 14ον  

 
 Κάθε τροποποίηση των όρων της αποφάσεως της οικονοµικής Επιτροπής, γενικής και 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων κλπ, απαγορεύεται. Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Η 
παράβαση οιουδήποτε όρου έχει ως άµεση συνέπεια και εφαρµογή και µάλιστα σωρευτικά 
όλων των υπό της παρούσας ως και των υπό του νόµου προβλεποµένων συνεπειών. 

 
Άρθρο 15ον  

 
 Η µειοδότρια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται µετά την υπογραφή της σύµβασης να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία εντός 24 ωρών, τα σήµατα ασφάλισης των αυτοκινήτων ως και 
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
 
Άρθρο 16ον  

 
 Ο µειοδότης δεσµεύεται ότι οι προσφερόµενες τιµές για ασφαλιστική κάλυψη εκάστου 
κινητού, ακινήτου και περιεχοµένου ανταποκρίνονται απολύτως στην αξία που ορίζεται στο 
Τιµολόγιο. 
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Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: Ασφάλιση κινητής και 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ακίνητης περιουσίας του 
∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ                                            ∆ήµου Φιλαδέλφειας 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                                Χαλκηδόνος 

                     Περιόδου 2012-2013 
          
Α.Μ.:  91/12 

                               Προϋπολογισµός: 84.300  €                                                                             

                                           (µε κρατήσεις ΦΕΚ , ΤΕΟ , ΦΠΑ ,κ.λ.π.)                                                           

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο   1ον  Αντικείµενο 
 
 Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

και θα αρχίζει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, δυναµένης να παραταθεί µε 

µονοµερή δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης για ένα 

τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και αναλογία των ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα (12) 

µηνών χρόνο. 

 Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζηµιές πυρός, ευρείας έκρηξης, 

φυσικών φαινοµένων, πολιτικών διαταραχών – οχλαγωγιών, τροµοκρατικών ενεργειών, 

κλοπής, σεισµού κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωµατικές βλάβες, 

υλικές ζηµιές κλπ σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα. 

 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  84.300  €  (µε κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, 

κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονοµικού έτους 2012 µε τους 

κατωτέρω κωδικούς : 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 
02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 
 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη ∆ηµοτική 
Συγκοινωνία 
 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 
02.20.6252.001 
 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

2.500 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 15.000 € 
02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
1.500 € 

02.50.6253.001 
 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

5.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 
µηχανηµάτων 

3.300 € 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο  2ον  

 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 

β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε την υπ. αριθµ. 2/2073/11-1-
2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α . 

γ) Της υπ’ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, σε συνδυασµό µε το 
Ν.∆.400/70 και το Ν.2496/97. 

δ) Του Π.∆. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εµπορίου  

 
Άρθρο  3ον  

 
 α)  Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες προς τρίτους, τις 

υλικές ζηµιές προς τρίτους,  την κλοπή (ολική ή µερική),  την φωτιά, τις 

τροµοκρατικές ενέργειες, ασφάλιση τζαµιών, προσωπικό ατύχηµα  οδηγού, πολιτικές 

διαταραχές-οχλαγωγίες κ.λ.π. σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 91/12 Τεχνική Μελέτη. 

 β)  Η ασφάλιση των  κτιρίων  καθώς και το περιεχόµενο αυτών θα καλύπτει πυρκαγιά, 

κλοπή, φυσικά  φαινόµενα, τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές διαταραχές, 

οχλαγωγίες, ασφάλιση τζαµιών, έκρηξη, σεισµό, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 91/12 

Τεχνική Μελέτη. 
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Άρθρο  4ον 

 

Α)      Όλα  τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, µηχανήµατα έργων κ.λ.π. θα ασφαλισθούν  για  αστική 
ευθύνη: 

 

1) Για σωµατικές βλάβες προς τρίτους  µε το ποσό των 750.000,00 € για όλα τα 
οχήµατα  που θα έχουν κάλυψη και αστικής ευθύνης έργου. 

 

2) Για υλικές ζηµιές προς τρίτους µε το ποσό των 100.000,00 €   για όλα τα οχήµατα που 
θα έχουν και κάλυψη αστικής ευθύνης έργου. 

 
3) Η κατηγορία ασφάλισης των αυτοκινήτων θα είναι σύµφωνη µε τον επισυναπτόµενο 

πίνακα, ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της 
µελέτης. Αν τα παραπάνω οχήµατα έχουν επιβαρηµένο BONUS – MALUS  θα υπάρχει 
αύξηση  των ασφαλίστρων για κάθε ζηµιά, ενώ αν στο BONUS – MALUS  υπάρχει 
έκπτωση θα υπάρχει ανάλογη µείωση των ασφαλίστρων κατά 10%. 

 
4) Οι χειριστές µηχανηµάτων θα έχουν ξεχωριστό προσωπικό ασφαλιστήριο τροχαίου 

ατυχήµατος οδηγού. 
 

5) Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος – δίκυκλου αυτοκινήτου κ.λ.π. µετά την 
υπογραφή της σύµβασης, η ανάδοχος εταιρείες υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά 
µε την παραπάνω τιµή. 

 
6) Να υπάρχει κάλυψη προσωπικού ατυχήµατος οδηγού σε όλα τα οχήµατα. 

 
 
 
 
 
Άρθρο  5ον 

 
 Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου και κριτήριο τη χαµηλότερη 
προσφορά, µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των 
σχετικών άρθρων του Π.∆. 28/80 σε συνδυασµό µε το άρθρο 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06, 
την υπ. αριθµ. 2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α . 
 
 
Άρθρο  6ον 

 
 Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τον νόµο 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ηµερών για να 
υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει τα συµβόλαια ασφάλισης  για όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία του ∆..Φ. Χ. ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
 
Άρθρο  7ον 

 
 Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συµβατικού προϋπολογισµού  
κ΄ βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και  
∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 
 
 
 
 
Άρθρο  8ον 
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 Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και θα 

αρχίζει µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, δυναµένης να παραταθεί µε µονοµερή 

δήλωση του ∆ήµου δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης για ένα τρίµηνο 

µε τους ίδιους όρους και αναλογία των ασφαλίστρων για το πλέον των δώδεκα µηνών χρονικό 

διάστηµα. 

 

 
Άρθρο  9ον 

 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας ή θέλουν ισχύσει στο 
µέλλον. 

 
 
 
 
  
 
      
 
 
     
 Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: Ασφάλιση κινητής και 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ακίνητης περιουσίας του 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ                                          ∆ήµου  Φιλαδέλφειας 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                                              Χαλκηδόνος 

                   Περιόδου 2012-2013 
          
Α.Μ 91/12 

                             Προϋπολογισµός: 84.300  €                                                                             

                                           (µε κρατήσεις ΦΕΚ , ΤΕΟ , ΦΠΑ ,κ.λ.π.)                                                           

 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
        1)  ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 
     
Για κάλυψη από ζηµιές :        πυρός  
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 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Συνολική επιφάνεια 1.000 τ.µ. 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:      880.000 € 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Α)   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : 
 
Η/Υ       40 
ΟΘΟΝΕΣ 19’’    40  
LAPTOP                 1 
SWITCH CISCO CATALYST 4503              1 
SWITCH TELESIS 9000               1 
SWITCH CISCO 2960               5 
ROUTER      2 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ                26 
SCANER                                                3 
  
 
1. Fax PANASONIC PANAFAX UF – 490  ΤΕΜ.   01 
2. Fax PANASONIC PANAFAX UF –342  ΤΕΜ.   01 
3. Fax PANASONIC KX-FP 181  ΤΕΜ.   03 
4. Fax PANASONIC KX-FP 141  ΤΕΜ.   01 
5. Fax PANASONIC KX-FL 611  ΤΕΜ.   01 
6. Fax PANASONIC KX-FL 501  ΤΕΜ.   01 
7. MERLIN GERINE MG – EX  ΤΕΜ.   02 
8. MGE Ellipse premium 500                                                ΤΕΜ.   08 
9. MGE Ellipse premium 1200                                              ΤΕΜ.   04 
10. Φωτοτυπικό TOSHIBA 3550                                             ΤΕΜ.   01 
11. Φωτοτυπικό TOSHIBA 6550                                             ΤΕΜ.   01 
12. Φωτοτυπικό RICOH AFI CIO 350                                      TEM.   01 
13. Φωτοτυπικό AFI CIO RICOH 200                                      TEM.   05 
14. Φωτοτυπικό PANASONIC                                                 ΤΕΜ.   01 
15. Φωτοτυπικό LANIER 5020                                               TEM.   02 
16. Τηλεφωνικές συσκευές                                                    ΤΕΜ. 100  
17. Ψυγείο Maytac ET 2126 PEK                                         ΤΕΜ.     01 
18. SERVER HP ML350 G5                                           ΤΕΜ.     05 
19. Η/Υ                                    ΤΕΜ      05 
20. ΟΘΟΝΕΣ 19’’                                 ΤΕΜ      07 
21. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                       ΤΕΜ      01 
22. SWITCH CISCO 2960                                           ΤΕΜ      01 
23. SWITCH                                             ΤΕΜ      05 
24. UPS                                                                             TEM      02 
 
 

Β)   Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα  

(γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                     ΤΕΜ.  200 

 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίου :    233.000 € 
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Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης.     
 

 

 
 
 
 

2) ΚΤΙΡΙΟ " ΤΡΙΓΩΝΟΥ " - ΠΙΝ∆ΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 1 

(ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ) 

 
 
Για κάλυψη από ζηµιές :             πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 
 

Συνολική επιφάνεια : 270 τ.µ. 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :       220.000 € 

 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
• Η/Υ                                         ΤΕΜ 09 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’                                      ΤΕΜ 09 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                ΤΕΜ 07 
• SWITCH                                      ΤΕΜ 02 
 

         
 
 
  (Γραφείο Αλλοδαπών) : 
 
(Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                           ΤΕΜ.  12 
 
 
• Χρηµατοκιβώτιο                  ΤΕΜ. 01 
• Μονάδες air Condition                                                        ΤΕΜ  01 
• FAX                                                                                  TEM  01 
• Φωτοτυπικό                                                                      ΤΕΜ  01 
 

Β)   Έπιπλα- µηχανήµατα γραφείου διάφορα : 

(∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 

 
• Μονάδες air Condition δωµατίων                                          ΤΕΜ  03 
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• Τηλεφωνικές συσκευές      ΤΕΜ. 01 
• Κεντρική βάση ασυρµάτου + κεραία                ΤΕΜ. 01 
• Φορητοί ασύρµατοι + βάσεις τους                ΤΕΜ. 07 
• Μονάδες air condition      ΤΕΜ. 02 
• Φωτογραφική µηχανή      ΤΕΜ. 01 
• Oθόνες P/C                                                                       TEM  02 
• Εκτυπωτές Laser                                                                ΤΕΜ  02  
• Κεντρικές Μονάδες Η/Υ                                                       ΤΕΜ  02 
• Ψυγείο µικρό                                                                     ΤΕΜ  01 
• Καταστροφέας εγγράφων KYBRA                                         ΤΕΜ  01 
• Ντουλάπες SATO                                                                ΤΕΜ  04 
• Ατοµικά ντουλαπάκια                                                          ΤΕΜ  15 
• Κλειδοθήκη                                                                        ΤΕΜ  01 
• Συρταριέρες τροχήλατες                                                      ΤΕΜ  04 
• Καθίσµατα γραφείου                                                           ΤΕΜ  11   
• Τραπέζια                                                                            ΤΕΜ  02 
• Γραφεία                                                                             ΤΕΜ  05   
• Βάση Ασυρµάτου Κέντρου                                                    ΤΕΜ  01 
• Ασύρµατοι                                                                          ΤΕΜ  09 
 
2.  (∆/νση Γεωτεχν. Υπηρεσιών) : 
(Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                           ΤΕΜ.  14 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίου :    100.000 € 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης  
 
 
 
 
 

3) ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ  
 
Για κάλυψη από ζηµιές:              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 

 

Ι)   ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Συνολική επιφάνεια 60 τ.µ  
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων και περιεχοµένου :       50.000 €     
 
ΙΙ) ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
Συνολική επιφάνεια 80 τ.µ.        
 
Η/Υ                                                            TEM 06 
ΟΘΟΝΕΣ 19’’                                                         TEM 06 

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                                    TEM 03 
SWITCH                                                         TEM 01 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων και περιεχοµένου :            40.000 €      

 

IΙΙ)   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
Επιφάνεια κύριου χώρου:144 τ.µ. 
Επιφάνεια εισόδου:21 τ.µ. 
Επιφάνεια γραφείου , κουζίνας : 7τ.µ. 
Επιφάνεια 2 αποθηκών : 25 τ.µ.  
Επιφάνεια εξωστών : 150 τ.µ.  
Ακάλυπτος χώρος : 2.085 τ.µ.  
Λεβητοστάσια κεντρικής θέρµανσης , αποχωρητήρια πελατών (ανδρών - γυναικών), 
αποχωρητήρια προσωπικού 
  
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων & περιεχοµένου  :    120.000 € 
 
ΙV)  12 ΛΥΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ +1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ επιφάνειας 63 τ.µ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 
(Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας). 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περίπτερων & περιεχοµένου:       40.000 € 
 
 
V) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων & περιεχοµένου:        10.000 € 
 
 VI) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ εντός ∆ηµοτικού Άλσους 
 (∆ηµοτικός Θερινός Κινηµατογράφος) + Κυλικείο 
 
Συνολική επιφάνεια 300 τµ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:   100.000 € 
 
VII)  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ µε περιφραγµένο ακάλυπτο κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο 
(παραπλεύρως ∆ηµοτικού Θερινού Κινηµατογράφου) 
Επιφάνεια αίθουσας:       146 τµ 

Κουζίνα:           21 τµ 
Τουαλέτα:           30 τµ 
Περιφραγµένος ακάλυπτος  δηµοτικός χώρος:   720 τµ    .     
Συνολική επιφάνεια:      917 τµ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:                      100.000 €  
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
                 
  
 
4)          ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ. ΜΥΛΟΣ) 
 
Για κάλυψη από ζηµιές:     πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Ι) ΚΥΛΙΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
 

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



Συνολική επιφάνεια : 260,70 τ.µ. 

 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας και περιεχοµένου κτιρίου:          20.000 € 
 
ΙΙ) ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ       

• Ναός  
 Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    80.000 € 
 

• Γραφεία          
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:        15.000 € 
 

• Νεκροθάλαµος, Ψυγείο Νεκρών, Αποδυτήρια Προσωπικού 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    45.000 € 
 

• Οστεοφυλάκιο Α' 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    18.000 € 
 

• Οστεοφυλάκιο Β' 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    30.000 € 
 

• Πλυντήριο - Νέα Αίθουσα - Τουαλέτες  
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:       30.000 € 
 

• Νέοι Χώροι (Αποθήκες - φυλάκιο - W.C.) στην επάνω είσοδο 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:       30.000 € 
 

• ∆εξαµενή νερού 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:       15.000 € 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)  

 
• T.V. 14΄΄  ‘NORDMENDE’                      ΤΕΜ.  01 
• Ψυγείο ‘INTERNATIONAL’                     TΕΜ.  01 
• Ιονιστής ‘CELSIOUS’                      ΤΕΜ.  01 
• Air Condition ‘DYNAMIC’ 12.000 ΒΤU                    ΤΕΜ.  04 
• Γραφεία                        ΤΕΜ.  05 
• Ασύρµατο τηλέφωνο                       ΤΕΜ.  01 
• Αριθµοµηχανή ‘FOMAX 1250 O PD’                    ΤΕΜ.  01 
• Πλυντήριο ρούχων ‘OCEAN 400’                                ΤΕΜ.  02 
• Κλιµατιστικό ‘SAMUNE’                                             ΤΕΜ.  01 
• Καρέκλες                        ΤΕΜ. 10 
• Ενσύρµατα τηλέφωνα                           ΤΕΜ. 04 
• Ντουλάπες – ντουλάπια – καρτελοθήκες 
• SERVER HP ML350 G5                                                      TEM 01 
• Η/Υ                                               ΤΕΜ 10 
• ΟΘΟΝΕΣ 20’’                                            ΤΕΜ 10 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                       TEM 03 
• SWITCH                                            ΤΕΜ 01 
 

 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίων:    10.000 € 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
               
     
 
 
5) Κ.Ε.Π. – Πίνδου 22 

 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Συνολική επιφάνεια: 162 τ.µ 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :          145.000 € 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ  
  
Α)   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : 

• FAX  Panasonic                  ΤΕΜ. 01 
• Φωτοτυπικό  Konica 1216     ΤΕΜ. 01 
• Ψυγείο Liebher ET 2411                 ΤΕΜ. 01 
• Η/Υ                                          ΤΕΜ  06 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’                                       ΤΕΜ  06 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                 ΤΕΜ   02 
• SWITCH                                       TEM  01 
 

Β)  Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα : 

     (Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                       
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίoυ:        40.000 € 
 

 

Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
   
ΚΕΠ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 
 
Η/Υ                                                                                         ΤΕ Μ 03 
ΟΘΟΝΕΣ                                                                                  ΤΕΜ  03 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                                   ΤΕΜ  02 
SWITCH                                                                                   ΤΕΜ  01 
FAX PANASONIC                                                                       ΤΕΜ  01 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA  1216                                                     ΤΕΜ  01     
 
 
 
 
6) ΑΠΟΘΗΚΗ  ΥΛΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΥ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

(ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ) 

  

 
 
Για κάλυψη από ζηµιές :         πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 
 

 
Επιφάνεια Αποθήκης  300 τ.µ. 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :                195.000 € 

 
Περιεχόµενο Αποθήκης . 
 

• Η/Υ INTEL PENTIUM 4                TEM.  01 
• Οθόνη Compac  14’’                TEM.  01 
• Εκτυπωτής HP 2200      TEM.   01 
• Φωτοτυπικό XEROX  5314    TEM.   01 
• Έπιπλα γραφείου     TEM.   02 
• Πολυθρόνες γραφείου     TEM.   02 
• Συρταροθήκες      TEM.   02 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίoυ:        5.000 €  

 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 
 
 

7) ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΕΣΣΟΥ 4 
 
 

Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  
 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική επιφάνεια: 667,44 τ.µ. 

 
 
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ (Χώρος Στάθµευσης) 
ΙΣΟΓΕΙΟ (Χώρος πολλαπλών χρήσεων Κ.Α.Π.Η.) 
Α' ΟΡΟΦΟΣ (Γραφεία Προσωπικού και ∆ιοίκησης - Ιατρεία) 
Β' ΟΡΟΦΟΣ (Γραφεία Προσωπικού και ∆ιοίκησης - Φυσικοθεραπευτήριο) 
 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου :     600.000 €           

 

Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
                
 
 
8) ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΡΥΠΙΑ 45  
 
Για κάλυψη από ζηµιές :         πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική επιφάνεια 952,85 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                800.000   € 
 

 
9) ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   

Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  
 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική επιφάνεια:1.693,17     τ.µ. 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                             1.000.000 € 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
• Τροχήλατη συρταροθήκη   τεµ. 32 
• Βιβλιοθήκες     τεµ. 15 
• Ερµάρια     τεµ.103  
• Γραφεία     τεµ. 69 
 
 
• Τραπέζι αναµονής    τεµ. 01 
• Η/Υ                  τεµ  40 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’               τεµ  40 
• PLOTER                          τεµ  01 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                         τεµ  10 
• SWITCH               τεµ  01 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ NCJE                                 τεµ  07 
• SCANER                                               τεµ 02 
• Έπιπλα Γραφείου                                  τεµ  38 
• Έπιπλο Υποστήριξης                              τεµ  31 
• Καρέκλες τροχήλατες                            τεµ  42 
• Καρέκλες γεν. χρήσης                           τεµ 101 
• Τραπέζι/τραπέζι µικρό κοινού                 τεµ  18 
• Καναπές                                              τεµ  02 
• Κάλαθος αχρήστων                               τεµ  65  
• Μονάδα µε ράφια                                 τεµ 115 
• Σχεδιοθήκη                                          τεµ 08 
• Αρχειοθήκη                                          τεµ 32   
• Εντοιχισµένα έπιπλα/πάγκος                   τεµ  06 
• Πίνακας ανακοινώσεων                          τεµ  05   
• Τηλεφωνικές συσκευές                          τεµ  28 
• Συσκευή φαξ                                        τεµ  03 
• Φωτοτυπικό µηχ/µα   /βάση                   τεµ  02  
• ∆ιάφορες ηλεκτρ.συσκ.                          τεµ. 27    

 
 
(ψυγείο,φουρνος µικ/των, καφετιέρα, ηλεκτρ.θερµάστρα,ηλεκτρ. σώµα, κλιµατιστική µονάδα,  
 
ηλεκτρ. σκούπα, ηλεκτρ. αριθµ/νή) 
 
 

 
 

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



  
               

Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      30.000 € 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 

 
10) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 (Ηµιτελές –βιβλιοθήκη) 

Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  
 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 124,62 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                         100.000 € 
 
11) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 89,79 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                            80.000 € 
 
12) ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 21 (ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 308,50 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                      200.000 €  
 
13) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια   1.405,75 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                      200.000 € 
 
14) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  4   (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)      
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 371,60 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                        100.000 € 
 
15) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11 (ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
 
Συνολική Επιφάνεια  530,82 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                         100.000 € 
 
16) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ ΝΕΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 136,70 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης  αξίας κτιρίου                                                             80.000 € 
 
17) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ – ΠΡΩΗΝ Ε∆ΡΑ ΠΟ∆ΟΣΦ. ΣΩΜ.) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια  85,60 τµ 
Ποσό  ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                             50.000 € 
 
18) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 774,00 τµ. 
Ποσό  ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                                50.000 € 
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19) ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩ∆ΕΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 120,82 τµ. 
Ποσό  ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                              100.000 € 
 
20) Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64Α (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 108 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                                100.000 € 
 
21) ∆ΡΟΣΙΝΗ 11 (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
Συνολική Επιφάνεια 36,54 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                                               100.000 € 
 

22) OXHMATA  
 

 
 
 
 
 
 
 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

 
ΑΡ 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡ 

ΊΠΠΟΙ 
ΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑ 
BONUS 
MALUS 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ   

1 ΚΗΙ 9731 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  8 15     Αστική ευθύνη   

2 ΚΗΟ 3222 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 34 20     Αστική ευθύνη   

3 ΚΗΙ 1902 ALFA ROMEO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  10 10     Αστική ευθύνη   

4 ΚΚΕ 456 MODENAS ΜΟΤΟ 111 50     Αστική ευθύνη   

5 

ΜΕ 

115940 HAKO WEREV ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ 14 20     Αστική ευθύνη   

6 ΚΗΟ 2629 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 11 20     Αστική ευθύνη   

7 ΚΗΟ 2663 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 27 20     Αστική ευθύνη   

8 ΚΗΟ 3187 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 51 20     Αστική ευθύνη   

9 ΚΗΙ 9765 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 68 20     Αστική ευθύνη   
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10 KHI 6948 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 25 20     Αστική ευθύνη   

11 ΜΕ 53038 MERCEDES ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ 88 20     Αστική ευθύνη   

12 ΚΗΗ 5169 DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ 38 20     Αστική ευθύνη   

13 ΚΗΙ 9781 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 18 20     Αστική ευθύνη   

14 OAK 619 PIAGGIO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  244 15     Αστική ευθύνη   

15 ΚΗΗ 1234 MERCEDES 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡ 80 20     Αστική ευθύνη   

           

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ        

         

Α/Α 
ΑΡ 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡ 

ΊΠΠΟΙ 
ΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑ 
BONUS 
MALUS 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 

1 XYB 430 SYM MOTO 3 10   2009 Αστική ευθύνη 

2 XYB 431 SYM MOTO 3 10   2009 Αστική ευθύνη 

3 ΑΒΖ 9870 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc 10   2/11/2006 Αστική ευθύνη 

4 ΚΗΙ 6019 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 10  9 17/1/2003 Αστική ευθύνη 

5 ΚΗΙ 9556 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 10   15/11/2006   

6 KHI 7071 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

7 KHI 7072 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

8 KHO 3224 DOTTO ΤΡΕΝΟ 16 15 6 11/7/1995 Αστική ευθύνη 

9 ΚΗΙ 7070 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

10 
103858 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20   2008 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

11 
285772 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 20   2008 Αστική ευθύνη 

12 KHI 6071 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 20 10  25/11/2003 Αστική ευθύνη 

13 KHI 6434 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 20  9 19/7/2004 Αστική ευθύνη 
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14 KHI 6617 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 20 10  24/5/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

15 KHO 1221 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 9 3/7/1992 Αστική ευθύνη 

16 KHO 1372 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20 8 26/1/1993 Αστική ευθύνη 

17 KHO 2311 ΟΜ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 30 20 4 29/1/1975 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

18 KHY 8786 SCANIA ΝΤΑΛΙΚΑ 85 20 8 19/7/1999 Αστική ευθύνη 

19 ME 69781 DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑ∆ΩΝ 40 20 9 26/7/2002 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

20 ME 69855 DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑ∆ΩΝ 40 20 9 22/8/2002 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

21 ME 86761 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20  10 28/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

22 XXN 188 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

23 XXN 189 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

24 ΑΒΖ 7888 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc 20 8 10ος 2001 Αστική ευθύνη 

25 ΑΒΖ 7889 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc 20 8 10ος 2001 Αστική ευθύνη 

26 ΑΒΖ 9871 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc 20   2/11/2006 Αστική ευθύνη 

27 ΚΗΗ 4439 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 20   8/6/1905 Αστική ευθύνη 

28 ΚΗΗ 4440 ISUZU  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 20   1/7/1905 Αστική ευθύνη 

29 ΚΗΗ 4441 ISUZU  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 20   2009 Αστική ευθύνη 

30 ΚΗΗ 4442 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

31 ΚΗΗ 4443 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

32 ΚΗΗ 4445 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

33 ΚΗΗ 4446 MERCEDES ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 96 20   2009 Αστική ευθύνη 

34 ΚΗΙ 9936 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 20   2008 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

35 ΚΗΟ 2195 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 20 10/3/1993 Αστική ευθύνη 

36 ΚΗΟ 2312 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 20 16 16/1/1986 Αστική ευθύνη 

37 ΚΗΟ 2572 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 14 20/4/1993 Αστική ευθύνη 

38 ΚΗΟ 2878 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 15 20 6 30/9/1993 

Αστική ευθύνη, πυρκαγιά, 
πολιτικές ταραχές, 

οχλαγωγία, τροµοκρατικές 
ενέργειες, ολική κλοπή 

39 ΜΕ 115895 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 150 20   1/7/1905 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

40 ΜΕ 115896 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 84 20   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

41 ΜΕ 54629 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 52 20   18/6/1905 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

42 ΜΕ 59076 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 150 20 14 24/11/1999 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

43 ΜΕ 85781 J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 20  10 7/6/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

44 ΜΕ 86486 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 56 20 10  1/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

45 ΜΕ 86496 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20  10 18/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

46 ΧΧΝ 186 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

47 ΧΧΝ 187 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

48 KHO 3124 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 30 6 27/4/1994 Αστική ευθύνη 

49 ZZY 7589 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 10 30   2001 Αστική ευθύνη 

50 ΥΖΟ 7566 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 14 30   1998 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

51 KHO 1371 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 35 5 26/1/1993 Αστική ευθύνη 

52 KHO 2349 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 34 35 8 26/11/1982 Αστική ευθύνη 

53 KHO 3188 NISSAN ΒΥΤΙΟ 36 35 8 25/11/1994 Αστική ευθύνη 

54 XOT 509 YAMAHA MOTO 2 35   2008 Αστική ευθύνη 

55 
Α03013 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) FERGUSON ΤΡΑΚΤΕΡ 67 35 6  2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

56 ΚΗΗ 4444 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 35   2009 Αστική ευθύνη 

57 ΚΗΗ 4447 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 38 35   2009 Αστική ευθύνη 

58 ΚΗΙ 9915 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 35   2008 Αστική ευθύνη 

59 ΚΗΟ 3125 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 35 9 27/4/1994 Αστική ευθύνη 
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60 ΚΗΟ 3126 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 35 11 27/4/1994 Αστική ευθύνη 

61 ΚΗΥ 8629 FORD ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 12 35 8 29/12/1998 Αστική ευθύνη 

62 ΜΕ 116532 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 35   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

63 ΜΕ 116558 MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 180 35   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

64 ΧΟΤ 508 YAMAHA MOTO 2 35   2008 Αστική ευθύνη 

65 ΜΕ 60163 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 45 8 11/4/2000 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

66 KHI 3452 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 11 20/4/2001 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

67 KHI 3453 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 20/4/2001 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

68 KHY 8342 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 5/1/1996 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

69 ΚΗΥ 8341 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 5/1/1996 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

70 ΧΕΖ 831 YAMAHA ΜΟΤΟ 9 50   6/11/2006 Αστική ευθύνη 

71 ΧΕΖ 832 YAMAHA ΜΟΤΟ 9 50   6/11/2006 Αστική ευθύνη 

                  

        

        

 

 
 
 
 
EΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΠΟΣΟΝ                       
(µε κρατήσεις) 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΗ  ΚΑΙ  ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΑΝΩΤΕΡΩ  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 
7, 8, 9 & 10  ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
84.300 € 

 
 
 
           
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
        1)  ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 
             
     
Για κάλυψη από ζηµιές :        πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Συνολική επιφάνεια 1.000 τ.µ. 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:      € 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Α)   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : 
 
Η/Υ       40 
ΟΘΟΝΕΣ 19’’    40  
LAPTOP                 1 
SWITCH CISCO CATALYST 4503    1 
SWITCH TELESIS 9000               1 
SWITCH CISCO 2960               5 
ROUTER      2 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ                26 
SCANER                                                3  
 
1.Fax PANASONIC PANAFAX UF – 490  ΤΕΜ.   01 
2.Fax PANASONIC PANAFAX UF –342  ΤΕΜ.   01 
3.Fax PANASONIC KX-FP 181  ΤΕΜ.   03 
4.Fax PANASONIC KX-FP 141  ΤΕΜ.   01 
5.Fax PANASONIC KX-FL 611  ΤΕΜ.   01 
6.Fax PANASONIC KX-FL 501  ΤΕΜ.   01 
7.MERLIN GERINE MG – EX  ΤΕΜ. 02 
8.MGE Ellipse premium 500                                                   ΤΕΜ.   08 
9.MGE Ellipse premium 1200                                                 ΤΕΜ.   04 
10.Φωτοτυπικό TOSHIBA 3550                                              ΤΕΜ.   01 
11.Φωτοτυπικό TOSHIBA 6550                                              ΤΕΜ.   01 
12.Φωτοτυπικό RICOH AFI CIO 350                                       TEM.   01 
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13.Φωτοτυπικό AFI CIO RICOH 200                                       TEM.   05 
14.Φωτοτυπικό PANASONIC    ΤΕΜ.   01 
15.Φωτοτυπικό LANIER 5020                                                TEM.   02 
16.Τηλεφωνικές συσκευές  ΤΕΜ. 100  
17.Ψυγείο Maytac ET 2126 PEK  ΤΕΜ.   01 
18.SERVER HP ML 350G5                                                      TEM    05 
19. H/Y                                                                               TEM    05 
20. ΟΘΟΝΕΣ 19΄΄                                                                ΤΕΜ    07 
21. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                         ΤΕΜ    01 
22. SWITCH CISCO 2960                                                       TEM   05 
24. UPS                                                                               TEM   02   
 

Β)   Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα  

(γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                   ΤΕΜ.  200 

 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίου :    € 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης.     
 
 
 

2) ΚΤΙΡΙΟ " ΤΡΙΓΩΝΟΥ " - ΠΙΝ∆ΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 1 

(ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ) 

 
 
Για κάλυψη από ζηµιές :             πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 
 

Συνολική επιφάνεια : 270 τ.µ. 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :       € 

 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
• Η/Υ                                         ΤΕΜ 09 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’                                      ΤΕΜ 09 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                ΤΕΜ 07 
• SWITCH                                      ΤΕΜ 02 

 
 
  (Γραφείο Αλλοδαπών) : 
 
(Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                           ΤΕΜ.  12 
 
• Χρηµατοκιβώτιο                ΤΕΜ.  01 
• Μονάδες air condition                                                      ΤΕΜ   01 
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• FAX                                                                               TEM   01   
• Φωτοτυπικό                                                                   ΤΕΜ   01 
 

Β)   Έπιπλα- µηχανήµατα γραφείου καινούργια διάφορα : 

1.  (∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 

• Μονάδες air condition δωµατίων                                    ΤΕΜ 03 
• Τηλεφωνικές συσκευές                                                 ΤΕΜ 01 
• Κεντρική βάση ασυρµάτου+κεραία                                ΤΕΜ  01 
• Φορητοί ασύρµατοι+βάσεις τους                                   ΤΕΜ  07 
• Μονάδες air condition                                                  TEM  02 
• Φωτογραφική µηχανή                                                  ΤΕΜ  01 
• Οθόνες P/C                                                                 ΤΕΜ  02 
• Εκτυπωτές Laser                                                         TEM  02 
• Κεντρικές Μονάδες Η/Υ                                                ΤΕΜ  02 
• Ψυγείο µικρό                                                              ΤΕΜ  01 
• Καταστροφέας εγγράφων KYBRA                                   ΤΕΜ  01 
• Ντουλάπες SATO                                                          ΤΕΜ  04 
• Ατοµικά ντουλαπάκια                                                    ΤΕΜ  15 
• Κλειδοθήκη                                                                  ΤΕΜ  01 
• Συρταριέρες τροχήλατες                                                ΤΕΜ  04 
• Καθίσµατα γραφείου                                                     ΤΕΜ  11 
• Τραπέζια                                                                      ΤΕΜ  02 
• Γραφεία                                                                       ΤΕΜ  05 
• Βάση Ασυρµάτου Κέντρου                                             ΤΕΜ   01 
• Ασύρµατοι                                                                   ΤΕΜ   09    
 

   
 
2.  (∆/νση Γεωτεχν. Υπηρεσιών) : 
(Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                  ΤΕΜ.  14 
  
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίου :    € 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης  
 
 
 
 
 

3) ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ  
 
Για κάλυψη από ζηµιές:              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 

 

Ι)   ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Συνολική επιφάνεια 60 τ.µ  
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων και περιεχοµένου :       €     
 
ΙΙ) ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
Συνολική επιφάνεια 80 τ.µ.        
 
Η/Υ      TEM 06 
ΟΘΟΝΕΣ 19’’   TEM 06 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER              TEM 03 
SWITCH   TEM 01 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων και περιεχοµένου :            40.000 €      

 

IΙΙ)   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
Επιφάνεια κύριου χώρου:144 τ.µ. 
Επιφάνεια εισόδου:21 τ.µ. 
Επιφάνεια γραφείου , κουζίνας : 7τ.µ. 
Επιφάνεια 2 αποθηκών : 25 τ.µ.  
Επιφάνεια εξωστών : 150 τ.µ.  
Ακάλυπτος χώρος : 2.085 τ.µ.  
Λεβητοστάσια κεντρικής θέρµανσης , αποχωρητήρια πελατών (ανδρών - γυναικών), 
αποχωρητήρια προσωπικού 
  
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων & περιεχοµένου  :    € 
 
ΙV)  12 ΛΥΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ +1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ επιφάνειας 63 τ.µ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 
(Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας). 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περίπτερων & περιεχοµένου:       € 
 
 
V) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίων & περιεχοµένου:       € 
 
 VI) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ εντός ∆ηµοτικού Άλσους 
 (∆ηµοτικός Θερινός Κινηµατογράφος) + Κυλικείο 
 
Συνολική επιφάνεια 300 τµ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:   € 
 
VII)  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ µε περιφραγµένο ακάλυπτο κοινόχρηστο δηµοτικό χώρο 
(παραπλεύρως ∆ηµοτικού Θερινού Κινηµατογράφου) 
Επιφάνεια αίθουσας:       146 τµ 

Κουζίνα:           21 τµ 
Τουαλέτα:           30 τµ 
Περιφραγµένος ακάλυπτος  δηµοτικός χώρος:   720 τµ    .     
Συνολική επιφάνεια:      917 τµ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:                      €  
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
                 
  
 
4)          ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ. ΜΥΛΟΣ) 
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Για κάλυψη από ζηµιές:     πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Ι) ΚΥΛΙΚΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
 
Συνολική επιφάνεια : 260,70 τ.µ. 

 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας και περιεχοµένου κτιρίου:          € 
 
ΙΙ) ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ       

• Ναός  
 Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    € 
 

• Γραφεία          
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:        € 
 

• Νεκροθάλαµος, Ψυγείο Νεκρών, Αποδυτήρια Προσωπικού 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    € 
 

• Οστεοφυλάκιο Α' 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    € 
 

• Οστεοφυλάκιο Β' 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου:    € 
 

• Πλυντήριο - Νέα Αίθουσα - Τουαλέτες  
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:       € 
 

• Νέοι Χώροι (Αποθήκες - φυλάκιο - W.C.) στην επάνω είσοδο 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:      € 
 

• ∆εξαµενή νερού 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου:       € 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)  

 
• T.V. 14΄΄  ‘NORDMENDE’                      ΤΕΜ.  01 
• Ψυγείο ‘INTERNATIONAL’                     TΕΜ.  01 
• Ιονιστής ‘CELSIOUS’                      ΤΕΜ.  01 
• Air Condition ‘DYNAMIC’ 12.000 ΒΤU                    ΤΕΜ.  04 
• Γραφεία                        ΤΕΜ.  05 
• Ασύρµατο τηλέφωνο                       ΤΕΜ.  01 
• Αριθµοµηχανή ‘FOMAX 1250 O PD’                    ΤΕΜ.  01 
• Πλυντήριο ρούχων ‘OCEAN 400’                               ΤΕΜ.   02 
• Κλιµατιστικό ‘SAMUNE’                                            ΤΕΜ.   01 
• Καρέκλες                      ΤΕΜ.   10 
• Ενσύρµατα τηλέφωνα                         ΤΕΜ.   04 
• Ντουλάπες – ντουλάπια – καρτελοθήκες 
• SERVER HP ML350 G5                                                       TEM 01 
• Η/Υ                                               ΤΕΜ 10 
• ΟΘΟΝΕΣ 20’’                                            ΤΕΜ 10 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                      TEM  03 
• SWITCH                                           ΤΕΜ   01 
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Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίων:     
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
               
             
 
 

5)Κ.Ε.Π. – Πίνδου 22 
 

Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  
 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
Συνολική επιφάνεια: 162 τ.µ 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :          € 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ  
  
Α)   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : 

• FAX  Panasonic      ΤΕΜ. 01 
• Φωτοτυπικό  Konica 1216    ΤΕΜ. 01 
• Ψυγείο Liebher ET 2411     ΤΕΜ. 01 
• Η/Υ                              ΤΕΜ  06 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’                           ΤΕΜ  06 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                      ΤΕΜ  02 
• SWITCH                           TEM  01 
 

Β)  Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα : 

     (Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)                       
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίoυ:        € 
 

 

Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
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Η/Υ                                                                                         ΤΕΜ  03 
ΟΘΟΝΕΣ                                                                                  ΤΕΜ  03 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                                                                   ΤΕΜ  02 
SWITCH                                                                                   ΤΕΜ  01 
FAX PANASONIC                                                                       ΤΕΜ  01 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA 1216                                                      TEM  01 
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6)ΑΠΟΘΗΚΗ  ΥΛΙΚΩΝ  ∆ΗΜΟΥ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

(ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ) 

  

 
 
Για κάλυψη από ζηµιές :         πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 
 

 
Επιφάνεια Αποθήκης  300 τ.µ. 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου :                € 

 
Περιεχόµενο Αποθήκης . 
 

• Η/Υ INTEL PENTIUM 4               TEM.  01 
• Οθόνη Compac  14’’               TEM.  01 
• Εκτυπωτής HP 2200                TEM.  01 
• Φωτοτυπικό XEROX  5314    TEM.  01 
• Scaner  UMAX                TEM.  01  
• Έπιπλα γραφείου     TEM.  02 
• Πολυθρόνες γραφείου     TEM.  02 
• Συρταροθήκες      TEM.  02 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου  κτιρίoυ:        €  

 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 
 
 

 
7)ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΕΣΣΟΥ 4 
 
 

Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  
 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
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 σεισµός 
  
  
  
  
Συνολική επιφάνεια: 667,44 τ.µ. 

 
 
 
 

 
Α' ΥΠΟΓΕΙΟ (Χώρος Στάθµευσης) 
ΙΣΟΓΕΙΟ (Χώρος πολλαπλών χρήσεων Κ.Α.Π.Η.) 
Α' ΟΡΟΦΟΣ (Γραφεία Προσωπικού και ∆ιοίκησης - Ιατρεία) 
Β' ΟΡΟΦΟΣ (Γραφεία Προσωπικού και ∆ιοίκησης - Φυσικοθεραπευτήριο) 
 
 
 
 

Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου και περιεχοµένου :     €           

 

Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
                
8) ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΡΥΠΙΑ 45  
 
Για κάλυψη από ζηµιές :         πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική επιφάνεια 952,85 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας κτιρίου                                   € 
 

 
9)ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 
 
 

            Τροχήλατη συρταροθήκη   τεµ.  32 
• Βιβλιοθήκες     τεµ.  15 
• Ερµάρια      τεµ. 103 
• Γραφεία      τεµ.  69 
• Τραπέζι αναµονής     τεµ . 01 
• Η/Υ                   τεµ   40 
• ΟΘΟΝΕΣ 19’’                τεµ   40 
• PLOTER                           τεµ    01 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER                          τεµ   10 
• SWITCH                τεµ   01 
• ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ NCJE                                 τεµ   07 
• SCANER                                               τεµ   02 
• Έπιπλα γραφείου                                   τεµ  38 
• Έπιπλο Υποστήριξης                              τεµ   31 
• Καρέκλες τροχήλατες                             τεµ  42 
• Καρέκλες γεν. χρήσης                            τεµ.101 
• Τραπέζι/τραπέζι µικρό κοινού                  τεµ. 18 
• Καναπές                                               τεµ. 02 
• Κάλαθος αχρήστων                               τεµ.  65 
• Μονάδα µε ράφια                                  τεµ. 115 
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• Σκευοθήκη                                            τεµ. 08 
• Αρχειοθήκη                                           τεµ. 32 
• Εντοιχισµένα έπιπλα/πάγκος                    τεµ. 06 
• Πίνακας ανακοινώσεων                           τεµ  05   
• Τηλεφωνικές συσκευές                           τεµ. 28 
• Συσκευή φαξ                                         τεµ. 03 
• Φωτοτυπικό µηχ/µα βάση                       τεµ. 02 
• ∆ιάφορες ηλεκτρ. συσκευές                     τεµ.27 

(ψυγείο, φούρνος µικρ/των, καφετιέρα, ηλεκτρ.θερµάστρα, ηλεκτρ.σώµα, κλιµατιστική 
µονάδα, ηλεκτρ.σκούπα, ηλεκτρ. αριθµ/νή).      

 
 
(Γραφεία, ερµάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ)  
 
 
 
 
 
               

Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 

10) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 (Ηµιτελές –βιβλιοθήκη) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 124,62 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 
11) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 89,79 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
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Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 
12) ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 21 (ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 308,50 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης. 
 
 
13) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια   1.405,75 τµ 
 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
14) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  4   (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)      
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

  
Συνολική Επιφάνεια 371,60 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
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Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
15) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11 (ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 
 σεισµός 

 
 
Συνολική Επιφάνεια  530,82 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
16) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ ΝΕΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 136,70 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
17) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ – ΠΡΩΗΝ Ε∆ΡΑ ΠΟ∆ΟΣΦ. ΣΩΜ.) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια  85,60 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
18) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
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 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 774,00 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
19) ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩ∆ΕΙΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 120,82 τµ. 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
20) Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64Α (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
 
Συνολική Επιφάνεια 108 τµ 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
 
 
 
Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
21) ∆ΡΟΣΙΝΗ 11 (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ) 
Για κάλυψη από ζηµιές:                              πυρός  

 ευρεία έκρηξη 
 φυσικά φαινόµενα  
 πολιτικές διαταραχές - οχλαγωγίες 
 τροµοκρατικές ενέργειες 
 κλοπή (ζηµιές &  κάλυψη κλοπής διαρρήξεως) 
 ασφάλιση τζαµιών 

                                               σεισµός 
Συνολική Επιφάνεια 36,54 τµ 
 
Ποσό ασφαλισµένης αξίας περιεχοµένου:                      € 
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Χρονική διάρκεια ασφάλισης :  ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Σύµβασης 
 
 
 
 
  

 

 
 

22)OXHMATA  
 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

 
ΑΡ 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡ 

ΊΠΠΟΙ 
ΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑ 
BONUS 
MALUS 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ   

1 ΚΗΙ 9731 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  8 15     Αστική ευθύνη   

2 ΚΗΟ 3222 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 34 20     Αστική ευθύνη   

3 ΚΗΙ 1902 ALFA ROMEO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  10 10     Αστική ευθύνη   

4 ΚΚΕ 456 MODENAS ΜΟΤΟ 111 50     Αστική ευθύνη   

5 

ΜΕ 

115940 HAKO WEREV ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ 14 20     Αστική ευθύνη   

6 ΚΗΟ 2629 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 11 20     Αστική ευθύνη   

7 ΚΗΟ 2663 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 27 20     Αστική ευθύνη   

8 ΚΗΟ 3187 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 51 20     Αστική ευθύνη   

9 ΚΗΙ 9765 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 68 20     Αστική ευθύνη   

10 KHI 6948 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 25 20     Αστική ευθύνη   

11 ΜΕ 53038 MERCEDES ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ 88 20     Αστική ευθύνη   

12 ΚΗΗ 5169 DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ 38 20     Αστική ευθύνη   

13 ΚΗΙ 9781 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 18 20     Αστική ευθύνη   

14 OAK 619 PIAGGIO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  244 15     Αστική ευθύνη   

15 ΚΗΗ 1234 MERCEDES 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡ 80 20     Αστική ευθύνη   

           

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΓ-ΕΨΘ



 

 

 

 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ        

         

Α/Α 
ΑΡ 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΦΟΡ 

ΊΠΠΟΙ 
ΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑ 
BONUS 
MALUS 

1η Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 

1 XYB 430 SYM MOTO 3 10   2009 Αστική ευθύνη 

2 XYB 431 SYM MOTO 3 10   2009 Αστική ευθύνη 

3 ΑΒΖ 9870 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc 10   2/11/2006 Αστική ευθύνη 

4 ΚΗΙ 6019 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 10  9 17/1/2003 Αστική ευθύνη 

5 ΚΗΙ 9556 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 10   15/11/2006   

6 KHI 7071 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

7 KHI 7072 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

8 KHO 3224 DOTTO ΤΡΕΝΟ 16 15 6 11/7/1995 Αστική ευθύνη 

9 ΚΗΙ 7070 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 15 10 27/4/2006 Αστική ευθύνη 

10 
103858 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20   2008 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

11 
285772 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 20   2008 Αστική ευθύνη 

12 KHI 6071 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 20 10  25/11/2003 Αστική ευθύνη 

13 KHI 6434 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 20  9 19/7/2004 Αστική ευθύνη 

14 KHI 6617 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 20 10  24/5/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

15 KHO 1221 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 9 3/7/1992 Αστική ευθύνη 

16 KHO 1372 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20 8 26/1/1993 Αστική ευθύνη 

17 KHO 2311 ΟΜ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 30 20 4 29/1/1975 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

18 KHY 8786 SCANIA ΝΤΑΛΙΚΑ 85 20 8 19/7/1999 Αστική ευθύνη 

19 ME 69781 DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑ∆ΩΝ 40 20 9 26/7/2002 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

20 ME 69855 DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑ∆ΩΝ 40 20 9 22/8/2002 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

21 ME 86761 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20  10 28/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

22 XXN 188 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

23 XXN 189 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

24 ΑΒΖ 7888 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc 20 8 10ος 2001 Αστική ευθύνη 

25 ΑΒΖ 7889 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc 20 8 10ος 2001 Αστική ευθύνη 

26 ΑΒΖ 9871 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc 20   2/11/2006 Αστική ευθύνη 

27 ΚΗΗ 4439 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 20   8/6/1905 Αστική ευθύνη 

28 ΚΗΗ 4440 ISUZU  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 20   1/7/1905 Αστική ευθύνη 

29 ΚΗΗ 4441 ISUZU  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 20   2009 Αστική ευθύνη 

30 ΚΗΗ 4442 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

31 ΚΗΗ 4443 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

32 ΚΗΗ 4445 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 20   2009 Αστική ευθύνη 

33 ΚΗΗ 4446 MERCEDES ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 96 20   2009 Αστική ευθύνη 

34 ΚΗΙ 9936 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 20   2008 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

35 ΚΗΟ 2195 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 20 10/3/1993 Αστική ευθύνη 

36 ΚΗΟ 2312 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 20 16 16/1/1986 Αστική ευθύνη 

37 ΚΗΟ 2572 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 20 14 20/4/1993 Αστική ευθύνη 

38 ΚΗΟ 2878 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 15 20 6 30/9/1993 

Αστική ευθύνη, πυρκαγιά, 
πολιτικές ταραχές, 

οχλαγωγία, τροµοκρατικές 
ενέργειες, ολική κλοπή 

39 ΜΕ 115895 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 150 20   1/7/1905 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

40 ΜΕ 115896 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 84 20   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 
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41 ΜΕ 54629 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 52 20   18/6/1905 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

42 ΜΕ 59076 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 150 20 14 24/11/1999 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

43 ΜΕ 85781 J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 20  10 7/6/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

44 ΜΕ 86486 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 56 20 10  1/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

45 ΜΕ 86496 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 20  10 18/7/2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

46 ΧΧΝ 186 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

47 ΧΧΝ 187 SYM MOTO 2 20   2008 Αστική ευθύνη 

48 KHO 3124 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 30 6 27/4/1994 Αστική ευθύνη 

49 ZZY 7589 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 10 30   2001 Αστική ευθύνη 

50 ΥΖΟ 7566 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 14 30   1998 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

51 KHO 1371 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 35 5 26/1/1993 Αστική ευθύνη 

52 KHO 2349 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 34 35 8 26/11/1982 Αστική ευθύνη 

53 KHO 3188 NISSAN ΒΥΤΙΟ 36 35 8 25/11/1994 Αστική ευθύνη 

54 XOT 509 YAMAHA MOTO 2 35   2008 Αστική ευθύνη 

55 
Α03013 

(ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ) FERGUSON ΤΡΑΚΤΕΡ 67 35 6  2005 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

56 ΚΗΗ 4444 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 35   2009 Αστική ευθύνη 

57 ΚΗΗ 4447 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 38 35   2009 Αστική ευθύνη 

58 ΚΗΙ 9915 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 35   2008 Αστική ευθύνη 

59 ΚΗΟ 3125 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 35 9 27/4/1994 Αστική ευθύνη 

60 ΚΗΟ 3126 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 35 11 27/4/1994 Αστική ευθύνη 

61 ΚΗΥ 8629 FORD ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 12 35 8 29/12/1998 Αστική ευθύνη 

62 ΜΕ 116532 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 35   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

63 ΜΕ 116558 MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 180 35   2009 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

64 ΧΟΤ 508 YAMAHA MOTO 2 35   2008 Αστική ευθύνη 

65 ΜΕ 60163 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 45 8 11/4/2000 
Αστική ευθύνη 

µε κάλυψη εργαλείου 

66 KHI 3452 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 11 20/4/2001 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

67 KHI 3453 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 20/4/2001 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

68 KHY 8342 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 5/1/1996 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

69 ΚΗΥ 8341 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 50 8 5/1/1996 Πλήρης κάλυψη (όχι µεικτή)

70 ΧΕΖ 831 YAMAHA ΜΟΤΟ 9 50   6/11/2006 Αστική ευθύνη 

71 ΧΕΖ 832 YAMAHA ΜΟΤΟ 9 50   6/11/2006 Αστική ευθύνη 

                  

        

        

 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΠΟΣΟΝ                       
(µε κρατήσεις) 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΗ  ΚΑΙ  ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΑΝΩΤΕΡΩ  1, 2, 3, 4, 5, 6 , 
7, 8, 9   ΟΜΑ∆ΕΣ 

84.300 € 

 
 
 
 
           
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  να αποφασίσει : 
 
1) Να εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 11722/28-9-2012  πρακτικό διενέργειας δηµοπρασίας για την 
«Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» 
περιόδου 2012-2013 (ΑΜ 89/12). 
2) Να εγκρίνει την ΑΜ 91/12  νέα µελέτη. 
3) Να εγκρίνει της εκτέλεση της «Ασφάλισης της  κινητής και ακίνητης περιουσίας ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» έτους 2012-2013 και την απευθείας ανάθεση αυτής λόγω 
κατεπείγοντος, µέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού. 
4) Να ψηφίσει σχετική πίστωση  ποσού 21.000,00 ευρώ µέχρι την ολοκλήρωση του 
διαγωνισµού και αντίστοιχη ποσού 84.300,00 € για την διενέργεια του δηµόσιου διαγωνισµού. 
5) Να εξουσιοδοτήσει την κα ∆ήµαρχο ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου και για λογ/σµό 
αυτού να υπογράψει την σχετική σύµβαση ως και παν σχετικό προς τούτο έγγραφο. 
 
 
Στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Ο.Ε. κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. 13138/30-10-2012 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες α) INTERLIFE AAEΓΑ και β) 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία που εστάλη µε fax στους 

αριθµούς 2310499099 και 2107714734 αντίστοιχα και την 1/11/2012 εµφανίσθηκε 

και κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 13203/1-11-2012 προσφορά της η εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ 

ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία, Ηλ.Ηλιού 66-Αθήνα 117 44 µαζί µε όλα 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η οποία προσέφερε τιµή ασφαλίστρων 19.528,63 € 

για το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου και ως εκτούτου 

καλείται η Οικ. Επιτροπή α) να αποδεχθεί την υπ΄αριθµ. πρωτ. 13203/1-11-2012 

προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη Ασφαλιστική 

Εταιρεία, η οποία προσέφερε τιµή ασφαλίστρων 19.528,63 € για το σύνολο της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου, της οποίας τα δικαιολογητικά 

ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σύµφωνα µε την διακήρυξη και β) να αναθέσει µε 

απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη 

Ασφαλιστική Εταιρεία, Ηλ.Ηλιού 66-Αθήνα 117 44 την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Ασφάλιση της  κινητής και ακίνητης περιουσίας ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος» έτους 2012-2013, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 13203/1-11-2012 

προσφορά της  µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και διαδικασία ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

µεταξύ των παρόντων µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 21/2012 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. 91/12 νέα µελέτη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών  

• Την αριθ. πρωτ. 13203/1-11-2012 προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία 

• 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 37 παρ. 2 του Π.∆. 346/98 και του άρθρου 83 παρ. 3 

του Ν. 2302/95, καθώς και αυτές του άρθρου 72 παρ. 1
δ
  του Ν. 3852/10 

(«Καλλικράτης») 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία  
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1. Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 11722/28-9-2012  πρακτικό διενέργειας 

δηµοπρασίας για την «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» περιόδου 2012-2013 (ΑΜ 89/12), 

σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος. 

 

2. Εγκρίνει την ΑΜ 91/12  νέα σχετική µελέτη, όπως παρατίθεται στην εισήγηση 

της παρούσας. 

 

3. α. Εγκρίνει λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αναλύεται στην εισήγηση 

της παρούσας, την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση της  κινητής και 

ακίνητης περιουσίας ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» έτους 2012-2013 

µε απευθείας ανάθεση µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δηµόσιου 

διαγωνισµού β. Αποδέχεται την υπ΄αριθµ. πρωτ. 13203/1-11-2012 προσφορά 

της ασφαλιστικής εταιρείας  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, Ανώνυµη Ασφαλιστική 

Εταιρεία, η οποία προσέφερε τιµή ασφαλίστρων 19.528,63 € για το σύνολο 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου, της οποίας τα 

δικαιολογητικά ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σύµφωνα µε την διακήρυξη και γ. 

αναθέτει µε απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, 

Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία, Ηλ.Ηλιού 66-Αθήνα 117 44 την εκτέλεση 

της υπηρεσίας «Ασφάλιση της  κινητής και ακίνητης περιουσίας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» έτους 2012-2013, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 13203/1-11-2012 προσφορά της  µέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού. 

 

4. Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία για το χρονικό διάστηµα µέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δηµόσιου διαγωνισµού και ψηφίζει 

σχετική πίστωση ποσού 21.000,00 € σε βάρος των κατωτέρω  Κ.Α. του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012, ως εξής: 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 
02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
1.125 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 
 

2.500 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη 
∆ηµοτική Συγκοινωνία 
 

1.250 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων   625 € 
02.20.6252.001 
 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

8.750 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

   625 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού 
εξοπλισµού 

3.750 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

   300 € 

02.50.6253.001 
 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

1.250 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 
µηχανηµάτων 

   825 € 

 
 

 

5. Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία για την διενέργεια του 

δηµόσιου διαγωνισµού και ψηφίζει πίστωση ποσού 84.300,00 € σε βάρος των 

κατωτέρω  Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 

2013, ως εξής: 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 
02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

 
4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 
 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη 
∆ηµοτική Συγκοινωνία 
 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500 € 
02.20.6252.001 
 

Ασφάλιστρα µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

2.500 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού 
εξοπλισµού 

15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

1.500 € 

02.50.6253.001 
 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
 

5.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών 
µηχανηµάτων 

3.300 € 

 
 

 

 

6. Εξουσιοδοτεί την κ. ∆ήµαρχο ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου και για 

λογ/σµό αυτού να υπογράψει την σχετική σύµβαση ως και παν σχετικό προς 

τούτο έγγραφο. 

 

Στην παρούσα προσαρτάται το αριθ. πρωτ. 11722/28-9-2012  πρακτικό της 

δηµοπρασίας (άγονου διαγωνισµού), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

αυτής. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης και για τους κατωτέρω αναφερόµενους λόγους 

τάχθηκαν (µειοψήφισαν) η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Ε.Πλάτανος, ως προς το σύνολο 

της εισήγησης, και η κα Π.Φίλου-Μαυράκη, η οποία από τα σκέλη της εισήγησης 

υπερψηφίζει µόνο το υπ΄αριθ. πρωτ. 11722/28-9-2012 πρακτικό διενέργειας άγονου 

διαγωνισµού και την αριθ. 91/2012 νέα σχετική µελέτη και καταψηφίζει όλα τα 

υπόλοιπα σκέλη αυτής. 

 

• Συγκεκριµένα η κα Π.Φίλου-Μαυράκη κατέθεσε το εξής υπόµνηµα επί του 

θέµατος: 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Η υπ΄αριθ. 20/31-10-2012 πρόσκλησή σας µε την οποία καλούµεθα σήµερα 

1/11/2012 για λήψη απόφασης έχει κριθεί από εσάς, ως κατεπείγουσα, διότι τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια, δεδοµένου ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια έχουν λήξει 

από τις 4/10/2012, µε αποτέλεσµα τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου να είναι 

ανασφάλιστα, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως κατεπείγουσα, γιατί από τότε 

έχει παρέλθει περίπου ένας µήνας. Οπότε δεν συµφωνώ να συζητηθεί το εν λόγω 

θέµα, ως κατεπείγον, αλλά να  έλθει σε κανονική Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. 

Εάν, παρά ταύτα, αποφασισθεί να συζητηθεί κατά πλειοψηφία, έχω να πω τα εξής : 

1. Εγκρίνω το υπ΄αριθ. πρωτ. 11722/28-9-2012 πρακτικό διενέργειας 

δηµοπρασίας, µε το οποίο κατέστη άγονος ο διαγωνισµός, αφού οι δύο 

εταιρείες που έλαβαν µέρος δεν προσκόµισαν τα προβλεπόµενα από τη 

σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά και δεδοµένου ότι η αριθ. 89/2012 µελέτη, 

βάσει της οποίας διενεργήθηκε ο διαγωνισµός στις 28/9/2012 έχει 
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αντικατασταθεί µε την υπ΄αριθ. 91/2012 νεώτερη µελέτη, αφού η πρώτη δεν 

είχε περιλάβει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του ∆ήµου. 

2. Εγκρίνω την υπ΄αριθ. 91/2012 µελέτη, πρ/σµού 84.300,00 €, παρότι δεν 

περιλαµβάνει ηµεροµηνία σύνταξής της και υπογραφή του συντάξαντος, 

προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού βάσει 

αυτής. 

3. ∆εν εγκρίνω την απευθείας ανάθεση ασφάλισης της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του ∆ήµου, διότι έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού οι σχετικές 

ενέργειες από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 

4. ∆εν ψηφίζω την πίστωση ποσού 21.000,00 € που αναφέρεται στην εισήγηση 

του θέµατος, διότι ήδη εγκρίνεται το συνολικό ποσό των 84.300,00 € µε την 

αριθ. 91/12 µελέτη που ενέκρινα, όπως προανέφερα. 

5. Σας παραπέµπω στην υπ. αριθ. 33/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η 

οποία έχω τη γνώµη ότι έχει εφαρµογή στην περίπτωση της απευθείας 

ανάθεσης από την κα ∆ήµαρχο, αφού βεβαίως συνταχθεί µελέτη µέχρι 

20.000,00 € και εγκριθούν τα τεύχη από την κα ∆ήµαρχο. Για το θέµα αυτό 

πρέπει να γνωµοδοτήσει η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

• Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Ε.Πλάτανος συµφώνησαν, πριν αποχωρήσουν, µε 

τις ανωτέρω θέσεις της κας Π.Φίλου-Μαυράκη, µε την πρώτη να προσθέτει 

ότι καταψηφίζει το θέµα, θεωρώντας ότι έπρεπε να είχε προβλεφθεί έγκαιρα η 

λήξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων στις 4/10/2012, ώστε να µην εισάγεται 

εκβιαστικά, όπως θεωρεί, το θέµα µε τη  µορφή του κατεπείγοντος και τον 

δεύτερο να κατηγορεί τη ∆ιοίκηση για ολιγωρία και αδυναµία έγκαιρης 

δροµολόγησης των σχετικών διαδικασιών καθώς και πρόβλεψης της 

πιθανότητας να καταστεί ο διαγωνισµός άγονος, όπως και συνέβη. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  112/2012 

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  

 

             Αβραµίκου Αναστασία 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

2. Τµήµα Λογιστηρίου 

3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. ∆/νση Καθ/τας & Μηχ/κού/Τµήµα Κίνησης 

5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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7. Νοµική Υπηρεσία 

 

 

Συνηµµένο : Το αριθ. πρωτ. 11722/28-9-2012  Πρακτικό διενεργηθέντος άγονου 

διαγωνισµού. 
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