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Αριθ. Πρωτ. : 8649 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 92/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση παράτασης ασφάλισης οχηµάτων    
∆ήµου και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 

 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 19 του µήνα Ιουλίου 
του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 8234/13/15-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Γ.Καραβίας προσήλθαν στη Συνεδρίαση µετά το 
τέλος της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του µοναδικού Ε.Η.∆. θέµατος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8233/14-7-2011 εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 

                   ΘΕΜΑ: "Έγκριση παράτασης ασφαλίστρων οχηµάτων. Ψήφιση πίστωσης" 
 

Σύµφωνα µε  το αριθ. πρωτ. 8085/5-7-10 συµφωνητικό που υπεγράφη 
µεταξύ του πρώην  ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας  και της εταιρείας INTERLIFE AE, συνολικής 
δαπάνης 53.237,72 € (συµ/νου Φ.Π.Α.), ασφαλίστηκαν τα οχήµατα και τα ακίνητα 
του ∆ήµου. Με την από 11/3/2011 σύµβαση µεταξύ  του  ∆ήµου µας και της 
προαναφερόµενης εταιρείας, ασφαλίστηκαν επιπλέον και για το ίδιο χρονικό διάστηµα 
τα οχήµατα του πρώην ∆ήµου Ν. Χαλκηδόνας. 

 
Στο άρθρο 5  της ανωτέρω  υπ΄ αριθ. πρωτ.  8085/5-7-10  έχει προβλεφθεί ο 

όρος ότι  ο ∆ήµος δύναται µε µονοµερή του δήλωση και µε τους ίδιους όρους και 
αναλογία των ασφαλίσεων να παρατείνει τα ασφάλιστρα για πλέον του 1ου έτους 
χρόνο. 

 
 Με βάση τον όρο αυτό προτείνουµε  την παράταση της σύµβασης για τρεις 
µήνες, όσον αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων των δύο  συνενωθέντων πρώην 
∆ήµων, ως αναλυτικά σας επισυνάπτουµε µε κατάσταση, στην οποία έχει υπολογιστεί 
και η αναλογία των απαιτούµενων ασφαλίσεων για το συνολικό χρόνο της 3µηνης 
παράτασης. 
 
 Η προτεινόµενη παράταση της σύµβασης κρίνεται αναγκαία και επιτακτική 
λόγω του γεγονότος ότι τα οχήµατα δεν µπορούν να παραµείνουν ανασφάλιστα, και 
βρισκόµαστε ήδη σε διαδικασία διαγωνισµού για την εκ νέου ασφάλιση των 
οχηµάτων και των ακινήτων του ∆ήµου, η οποία, λόγω των αντικειµενικών 
δυσκολιών που έχουν ανακύψει λόγω της συνένωσης των ∆ήµων, δεν έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 
  

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΗΓ-6ΜΩ



   
ΚΩ∆. ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 864,87 

02.15.6253.001 
Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη ∆ηµοτική 
Συγκοινωνία 

1.246,91 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 534,98 

02.20.6252.001 
Ασφάλιστρα  µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

5.580,21 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 96,28 
02.50.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 982,31 
02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 965,54 
02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 3.480,82 

  
 

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της,  να εγκρίνει την παράταση 
της σύµβασης και  να ψηφίσει  τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2011 σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010.   
  
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2011 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 παρ. 1δ 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  οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την τρίµηνη παράταση των αριθ. πρωτ. 8085/5-7-10 και από 

11/3/2011 συµφωνητικών που υπεγράφησαν µεταξύ του πρώην  ∆ήµου 
Ν.Φιλ/φειας  και της εταιρείας INTERLIFE A.E. αφενός και του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και της ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρείας 
αφετέρου και αφορούν ασφάλιση οχηµάτων των συνενωθέντων ∆ήµων, 
βάσει του άρθρου 5 του πρώτου εξ αυτών και για τους αναφερόµενους 
στην εισήγηση της παρούσας λόγους. 

 
2. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση σχετικών πιστώσεων, ως ο κατωτέρω 

πίνακας, σε βάρος των κατά περίπτωση αναφεροµένων ΚΑ του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 και που 

αφορούν την αναλογία των απαιτούµενων ασφαλίσεων για το συνολικό 
χρόνο της τρίµηνης παράτασης : 

 
 

ΚΩ∆. ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 
02.10.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 864,87 

02.15.6253.001 
Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη ∆ηµοτική 
Συγκοινωνία 

1.246,91 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 534,98 

02.20.6252.001 
Ασφάλιστρα  µηχανολογικού εξοπλισµού 
καθαριότητας 

5.580,21 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 96,28 
02.50.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 982,31 
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02.30.6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 965,54 
02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού 3.480,82 

  
 

 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος υπερψήφισε την εισήγηση του 
θέµατος, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη άµεσης ολοκλήρωσης του 
σχετικού διαγωνισµού, ώστε να µην υπάρξει νέα παράταση. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  92/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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