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                                                36Η Συνεδρίαση /21-12-2015 
 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 183/2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισµού για 
την «ασφάλιση  των οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής» για το έτος 2016  και 
κατακύρωση του διαγωνισµού. 
  
Πρακτικό της µε αριθµό 36ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της  21ης του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα. 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14124/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                1.Βούρλος ∆ηµήτριος      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                      2.Κοντόσταυλος Γεώργιος                                                       
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Γαβρίλης Γεώργιος(αν.µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών το µε αριθ. πρωτ. 14073/17.12.2015 πρακτικό της  επιτροπής διενέργειας  
πρόχειρου διαγωνισµού για την «ασφάλιση  των οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής» 
για το έτος 2016  και την κατακύρωση του διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής: 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    14073/17.12.15 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
    

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Στην  Καισαριανή, την 15/ 12 /2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ  η επιτροπή 
διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  
για το έτος 2016 (έως 31/12/2016), προϋπολογισµού Μελέτης ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 35.000,00€ συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής 
προκειµένου να προχωρήσει στην διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού που 
προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.  13659/1777/9-12-2015 Απόφαση του 
∆ηµάρχου. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της 
επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής162/2015) ήταν:                                                                            

 
Παρόντες 

 

Ειρήνη Ταµπάκη (τακτικό µέλος) 
Ξαφουγιάννης Χρήστος (τακτικό µέλος) 
Γκοµέσης Αθανάσιος (τακτικό µέλος)   
 
Οι φάκελοι προσφορών ως είχαν παραληφθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας την 
14/12/2015 ήταν οι κάτωθι: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
2 «ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ “NP INSURANCE”» 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου υποβολής των φακέλων, βρέθηκε ότι οι 
υποψήφιοι υπέβαλλαν ορθά τα απαραίτητα (δικαιολογητικά και Οικονοµική 
Προσφορά). Κατά το άνοιγµα των φακέλων «Προσφοράς» την 15/12/2015 ώρα 
11:00πµ δεν παρέστη κανείς από τους προσφέροντες. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών «Προσφοράς», βρέθηκε ότι 
οι υποψήφιοι υπέβαλλαν τους φακέλους «Προσφοράς» µε όλα τα στοιχεία όπως 
απαιτείται από την σχετική µε Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιακήρυξη.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των «Οικονοµικών Προσφορών», βρέθηκαν τα 
ακόλουθα: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Τιµή Προσφοράς Ετήσιων Μικτών 

Ασφάλιστρων 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

19.692,78 € 

2 «ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ “NP INSURANCE”» 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

21.950,00 € 

 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υποψήφιος: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  



υπέβαλλε την καλύτερη Οικονοµική Προσφορά µε ετήσια µικτά ασφάλιστρα 
19.692,78 € για όλα τα οχήµατα του ∆ήµου Καισαριανής όπως αυτά περιγράφονται 
στην σχετική Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και τους όρους του Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού (Απόφαση ∆ηµάρχου υπ’ αριθµ. πρωτ. 13659/1777/9-12-2015) 
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 
την:  
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για το έτος 2016 (έως 
31/12/2016 αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ η οποία και προσέφερε 
συνολικό τίµηµα ετήσιων µικτών ασφαλίστρων οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής 
19.692,78€ (∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ & 
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ).   
 
Για την κατακύρωση ή µη του εν λόγω ∆ιαγωνισµού θα αποφανθεί το αρµόδιο 
όργανο, το οποίο θα λάβει γνώση του παρόντος και θα επικυρώσει ή µη το Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Το παρόν πρακτικό θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής. 

Καισαριανή 15/12/2015                                                         

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                               

                                     Ειρήνη Ταµπάκη (τακτικό µέλος) 
 

Ξαφουγιάννης Χρήστος (τακτικό µέλος) 
 

Γκοµέσης Αθανάσιος (τακτικό µέλος) 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε το πρακτικό 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Επικυρώνει  το  ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την «ασφάλιση  
των οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής» για το έτος 2016  και κατακυρώνει  τον 
διαγωνισµό στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ η οποία και προσέφερε συνολικό τίµηµα ετήσιων 
µικτών ασφαλίστρων οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής 19.692,78€ (∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΑ).     
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη  
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 5.Γαβρίλης   Γεώργιος(αν.µέλος) 
 
                                                                           Καισαριανή   22/12/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                    Της υπηρεσίας 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ          


