
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    12/2/2013  
  
Αριθ. Πρωτ. : 1889/15-2-2013 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 17/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Εκδίκαση ένστασης ασφαλιστικής εταιρείας 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. κατά της απόρριψης 
της υποβληθείσας προσφοράς της στον 
διενεργηθέντα στις 24/1/2013 δηµόσιο ανοικτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό για την ασφάλιση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου 
περιόδου 2013-14». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 8 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 1389/5/4-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
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δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Τάφας Ηλίας 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Καβακοπούλου 
Αγανίκη  7) Κόντος Σταύρος και 8) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μπόβος Χαράλαµπος                       
 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόµιµα κλητεύθηκε. Αντ΄ αυτού παρέστη, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), 
το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιος Παΐδας. 
 

• Οι κ.κ. Η.Τάφας και Α.Καβακοπούλου προσήλθαν στη Συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 
1ου θέµατος της Η.∆., ενώ ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από αυτήν 
µετά την ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέµατος. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί, βάσει της Α.Μ. 99/12 Μελέτης στην 
ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του περιόδου 2013-2014, η 
Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε την αριθ. 143/2012 απόφασή της τους 
όρους διακήρυξης για την διενέργεια του σχετικού δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 84.300,00 € (συµ/νου Φ.Π.Α.), 
µετά την αριθ. πρωτ. 14440/18-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης Οικ. 
Υπηρεσιών/Τµήµα Εσόδων. Ακολούθησε η αριθ. πρωτ. 14850/28-12-2012 
σχετική ∆ιακήρυξη της κας ∆ηµάρχου που δηµοσιεύθηκε νόµιµα. 
 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή στις 24/1/2013 ο 
σχετικός διαγωνισµός, στον οποίο έλαβαν µέρος δύο (2) ασφαλιστικές 
εταιρείες, κατά τα αναλυτικά εκτιθέµενα στο αριθ. πρωτ.  1035/25-1-2013 
σχετικό πρακτικό, και µε την αριθ. 12/2013 απόφασή της ανακηρύχθηκε 
οριστική µειοδότρια του διαγωνισµού η ασφαλιστική εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΕΝΩΣΗ  Ανών. Ασφαλ. Εταιρεία, Ηλ.Ηλιού 68- Αθήνα 117 44, η οποία 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 53.084,00 €, σύµφωνα µε την οικονοµική 
προσφορά της. 
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Ακολούθως α) η ως άνω αριθ. 12/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
καθώς και β) το αριθ. πρωτ. 1035/25-1-2013 πρακτικό διενέργειας του ως 
άνω διαγωνισµού κοινοποιήθηκαν µε  FAX στην εταιρεία INTERLIFE A.E. 
(αριθµός FAX 2310499099) στις 28/1/2013 και ώρα 11.39 π.µ. προς γνώση 
της και για τις νόµιµες συνέπειες. 
 
Κατά της ως άνω αριθ. 12/2013 απόφασης Ο.Ε. και κατά του ανωτέρω αριθ. 
πρωτ. 1035/13 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού η ως άνω εταιρεία 
INTERLIFE A.E. άσκησε την αριθ. πρωτ. 1220/30-1-2013 ένστασή της. 
 
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 28/80 ορίζεται ότι  «1. Αι επί της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασα 
την δηµοπρασία επιτροπή ή τον ∆ήµο µέχρι και της εποµένης από τη 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας ή της εποµένης της 
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος εις τας περιπτώσεις εξετάσεως και 
αξιολογήσεως των προσφορών, περί ων η παρ. 5 του άρθρου 19 του 
παρόντος. Αι κατατιθέµεναι εις τον ∆ήµο ενστάσεις πρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθηµερόν εις την διενεργήσασα την δηµοπρασία επιτροπή». 
 
Εν όψει των ανωτέρω η υπό κρίση ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί ως 
εκπροθέσµως ασκηθείσα. 
 
Παρά και ανεξάρτητα από το εκπρόθεσµο της άσκησης της υπό κρίση 
ένστασης, αυτή πρέπει να απορριφθεί και ως κατά πάντα αβάσιµη και 
απαράδεκτη, καθόσον, καθ΄ ά συνοµολογείται στο σκεπτικό αυτής  «Tεκ 
παραδροµής T..και από συντακτικό και µόνο λάθος, συµπεριλήφθηκε στην 
προσφορά της εταιρείας µας “αστερίσκος”, διά του οποίου αναφέραµε ότι το 
τροχαίο ατύχηµα (προσωπικό ατύχηµα οδηγού) των µοτοσυκλετών-
µοτοποδηλάτων εξαιρείται από τις προσφερόµενες καλύψειςT». 
 
Ο ανωτέρω ισχυρισµός της ενιστάµενης έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τους 
όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης. Κατά συνέπεια ορθώς και 
αιτιολογηµένα η Ο.Ε.  µε την αριθ. 12/2013 απόφασή της έκρινε ότι η 
προσφορά της εταιρείας INTERLIFE A.E. ήταν ελλιπής και µη σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και κατά συνέπεια την απέρριψε ως απαράδεκτη. 
 
Σχετική προς τούτο και η υπ΄αριθ. πρωτ. 1335/1-2-2013 γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλούµαστε σήµερα όπως εξετάσουµε την ανωτέρω 
ένσταση και αποφανθούµε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 20 του Π.∆. 28/80 και 
µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 
 

1. Απορρίπτει την αριθ. πρωτ. 1220/30-1-2013 ένσταση της ασφαλιστικής 
εταιρείας INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. κατά της απόρριψης της 
υποβληθείσας προσφοράς της στον διενεργηθέντα στις 24/1/2013 
δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ασφάλιση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου περιόδου 2013-14 για τους 
αναφερόµενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους, και ειδικότερα 
κρίνοντας αφενός αυτήν ως εκπροθέσµως ασκηθείσα, δεδοµένου ότι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.∆. 28/80 οι επί της 
διεξαγωγής δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στην διενεργήσασα 
την δηµοπρασία επιτροπή ή στο ∆ήµο µέχρι την επόµενη από την 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµο ηµέρα ή την εποµένη της 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος σε περιπτώσεις εξέτασης και 
αξιολόγησης προσφορών, και αφετέρου θεωρώντας απαράδεκτο, 
αβάσιµο και στερούµενο σοβαρότητας τον ισχυρισµό της ενιστάµενης 
εταιρείας για εκ παραδροµής και ένεκα συντακτικού λάθους 
συµπερίληψης στην προσφορά της «αστερίσκου» για την εξαίρεση από 
τις προσφερόµενες καλύψεις τροχαίου (προσωπικού ατυχήµατος 
οδηγού) για µοτοσυκλέτες-µοτοποδήλατα, όρου που ορθώς κρίθηκε µε 
την αριθ. 12/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής ως µη σύµφωνος µε τους 
όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης και ένεκα του οποίου η 
προσφορά της εταιρείας θεωρήθηκε ως ελλιπής και κατά συνέπεια 
απορριπτέα ως απαράδεκτη. 
 

2. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικ. Επιτροπή εµµένει στην αριθ. 12/2013 
απόφασή της, µε την οποία ανακηρύχθηκε οριστική µειοδότρια του 
διαγωνισµού η ασφαλιστική εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ  Ανών. Ασφαλ. 
Εταιρεία, Ηλ.Ηλιού 68- Αθήνα 117 44, σύµφωνα και µε το αριθ.πρωτ. 
1035/25-1-2013 σχετικό πρακτικό διαγωνισµού.  
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  17/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
5. Νοµική Υπηρεσία 
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