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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 176/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας, πρακτικού
επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού που αφορά
την υπηρεσία ασφάλισης κινητής και ακίνητης
περιουσίας Δήμου περιόδου 2014-15»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 18 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 19696/26/14-11-2014
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
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δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ  7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Παπακώστας Βασίλειος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 20029/18-11-2014 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας και
του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά στην παροχή
υπηρεσίας <ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ περιόδου 2014-2015 >(Α.Μ.
89/2014)

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθμ. 172/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η υπ΄ αριθμ. 435/2014 Απόφαση Δημάρχου, περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.
89/2014 μελέτης για την <ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ περιόδου
2014-2015. Με την ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 59.980,00€
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,με σφραγισμένες
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προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία και ψηφίστηκε διάθεση-πίστωση
ποσού 59.980,00 € σε βάρος των Κ.Α.: 02.10.6253.001  ,02.10.6251.001
,02.15.6253.001  ,02.15.6253.002  , 02.20.6252.001  , 02.30.6253.001  ,
02.35.6252.001  , 02.45.6253.001   ,02.20.6255.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου για το 2014 .

Εν συνεχεία , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19028/6-11-2014 Περίληψη Διακήρυξης
Δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, ορίσθηκε η
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 17/11/2014 ενώπιον των
Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών και  Αξιολόγησης προσφορών και
δημοσιεύτηκε στις Εφημερίδες ( ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ , ΧΤΥΠΟΣ ) .

Την καθορισμένη ημέρα και ώρα ενώπιον των Επιτροπών Διενέργειας
διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών υπέβαλλαν προσφορά οι εταιρείες
:

1. INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/νση: 14Ο ΧΙΛΜ. Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  Τ.Κ
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2. ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105
ΑΘΗΝΑ

Εν συνεχεία
A) η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών η οποία ορίσθηκε με την υπ'

αριθμ. 11/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στη
διενέργεια δημοπρασίας και συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ.19913/17-11-
2014 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για τη παροχή  της υπηρεσίας
« Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δ.Φ.Χ. περιόδου 2014-
2015», όπου αποφάσισε να κάνει δεκτή στον διαγωνισμό την εταιρεία
INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/νση: 14Ο ΧΙΛΜ. Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  Τ.Κ
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

B) η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία ορίσθηκε με την υπ'
αριθμ. 11/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στο
άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας: INTERLIFE
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/νση:
14Ο ΧΙΛΜ. Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  Τ.Κ 57001 ΘΕΡΜΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   και συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19959/17-11-2014
πρακτικό αξιολόγησης για τη παροχή  της υπηρεσίας « Ασφάλιση
κινητής και ακίνητης περιουσίας Δ.Φ.Χ. περιόδου 2014-2015»,
σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρεία (INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), ανακηρύχτηκε οριστική και μοναδική μειοδότρια του
διαγωνισμού η οποία προσέφερε το  ποσό € 39.298,13).

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
να εγκρίνει  :

Α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19913/17-11-2014 Πρακτικό Διενέργειας
Δημοπρασίας και
Β) το   υπ’ αριθμ. πρωτ. 19959/17-11-2014 πρακτικό αξιολόγησης
προσφορών για τη παροχή υπηρεσίας <ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
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ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
έτους 2014-2015>.

ΣΥΝ:    1.Το υπ΄αριθμ. πρωτ.19913/17-11-2014 πρακτικό διενέργειας
δημοπρασίας

2  Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 19959 /17-11-2014 πρακτικό αξιολόγησης
προσφορών

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 30/2014 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, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, και μελέτησε όλα τα έγγραφα
και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19913/17-11-2014 πρακτικό διενέργειας
δημοπρασίας για την υπηρεσία «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου περιόδου 2014-2015» (ΑΜ: 89/2014)
συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού πίνακα των δικαιολογητικών των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και β) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19959/17-
11-2014 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, τα οποία
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και
προβαίνει στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην
ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-
Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, η οποία προσέφερε τιμή
39.298,13 €, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 19839/17-11-2014 σχετική
προσφορά της.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ.
Γ.Αράπογλου, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
6. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Δ/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Τμήμα

Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

10. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

Συνημμένα: το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19913/17-11-2014 πρακτικό διενέργειας
δημοπρασίας καθώς και  το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19959/17-11-2014 πρακτικό
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19913/17-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΦΧ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-
2015»

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ισόγειο του επί της οδού Δεκελείας 97
δημοτικού καταστήματος, σήμερα Δευτέρα την 17-11-2014 και ώρα 10.00΄ π.μ.
συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή
με την υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασή της προκειμένου να διενεργήσει τον
διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΦΧ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015», όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ.
πρωτ. 19027/06-11-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου Αριστείδη Βασιλόπουλου και
στην υπ’ αρ. πρωτ. 19028/06-11-2014 Περίληψη της Διακήρυξης και σύμφωνα με
τις δ/ξεις του Π.Δ. 28/80, του αρθ. 209 παρ. 2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό
με την υπ’αρ. 2/2073/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ, την υπ’ αρ. Κ4/585/78
απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 400/70 και το Ν.
2496/97, του Π.Δ. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εμπορίου

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Γεωργία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
2. Μαρία Λεβεντάκη, Μέλος
3. Ανθή Ρωμανού, Γραμματέας

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος, την προγραμματισμένη ώρα (10.00΄ π.μ.) κήρυξε
την έναρξη παραλαβής των προσφορών και προσήλθαν για την υποβολή των
προσφορών κατά σειρά :

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 14ο χλμ. Ε.Ο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,
ΘΕΡΜΗ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19839/17-11-
2014

2. ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-
105, ΑΘΗΝΑ

19851/17-11-
2014

Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
(10.30΄ π.μ.) και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να
υποβάλλει προσφορά, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει δεκτός
άλλος ενδιαφερόμενος .

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές υποβλήθηκαν σε
φάκελο καλά σφραγισμένο και προέβη στην αποσφράγισή τους. Μέσα στον κυρίως
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φάκελο υπήρχαν τα οριζόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά,
τα οποία αποσφραγίστηκαν και μονογράφησαν. Τα δικαιολογητικά αυτά, αναλυτικά
κατά συμμετέχοντα, αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
κάθε συμμετέχοντα, διαπίστωσε τα παρακάτω:

1. O φάκελος προσφοράς της εταιρείας «INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» βρέθηκε
πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’αρ.
Πρωτ. 19027/6-11-2014 Διακήρυξης.

2. Ο φάκελος προσφοράς της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»
βρέθηκε ελλιπής ως προς το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής προς το Δήμο
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 της υπ’αρ.
Πρωτ. 19027/6-11-2014 Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτή στο διαγωνισμό την
παρακάτω εταιρεία:

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 14ο χλμ. Ε.Ο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,
ΘΕΡΜΗ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19839/17-11-
2014

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

2. ΑΝΘΗ ΡΩΜΑΝΟΥ

ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩΗΓ-ΤΛΤ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19959/17-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2014-2015» Α.Μ.89/14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.980,00(ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα στο ισόγειο του επί της οδού Δεκελείας 97
δημοτικού καταστήματος, σήμερα Δευτέρα την 17-11-2014 και ώρα 14.00΄ μ.μ.
συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, όπως έχει ορισθεί με
την υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασή της Ο.Ε., προκειμένου να αξιολογήσει τις
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό
για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015», όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ.
19027/06-11-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο και
κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 19913/17-11-2014 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

4. Λίτσα Ελλη, Πρόεδρος
5. Γκοντόρα Αγγελική, Μέλος
6. Πλεσίτη Ανθή, Γραμματέας
Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, του μοναδικού προμηθευτή που

έγινε δεκτός με το υπ’ αριθμ. 19913/17-11-2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας
του εν λόγω διαγωνισμού και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα. Ο προμηθευτής δεν παρευρέθη αν και προσκλήθηκε.

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προσφερόμενη Τιμή

1. INTERLIFE A.A.E.Γ.Α. 14οχλμ ε.ο
Θεσ/κης-
Πολυγύρου Θέρμη

39.298,13 ευρώ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τη χαμηλότερη τιμή προσέφερε ο υποψήφιος
με την επωνυμία «INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.» που είναι και ο μοναδικός συμμετέχων
σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.

Η ανωτέρω προσφορά είναι σύμφωνη με τον συνημμένο πίνακα οχημάτων
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης. Στο σημείο αυτό η επιτροπή επισημαίνει ότι ο
συγκεκριμένος υποψήφιος προσέφερε για όλα τα οχήματα, εκτός των ΚΗΟ 2878,
ΚΗΙ3452, ΚΗΙ3453, ΚΗΥ8341 και των μηχανημάτων έργου, ασφάλιση μόνο για
σωματικές βλάβες τρίτων κατ΄άτομο, υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός, τροχαίο
ατύχημα οδηγού, ενώ στο άρθρο 17 της διακήρυξης προβλέπεται επιπλέον των
ανωτέρω, κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρός κ.λ.π.

Η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση, στον ως άνω υποψήφιο, με το
κάτωθι σκεπτικό:

1) Με βάση το Π.Δ. 237/86 η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική
ως προς την αστική ευθύνη και

2) Η μη ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων έχει ως συνέπεια την ποινική
ευθύνη των αρμοδίων.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με νεότερη απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του
Ν.3852/10 και του 21 παρ.1 του ΠΔ 28/80.

ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩΗΓ-ΤΛΤ



Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4)
αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

3. ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΙΤΣΑ ΕΛΛΗ

ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩΗΓ-ΤΛΤ



ΑΔΑ: 7ΧΗΨΩΗΓ-ΤΛΤ
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