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                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ                         
                                          Συνεδρίαση της 1ης/2-1-2015

                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την
ασφάλιση των οχημάτων και κατακύρωσης του διαγωνισμού .

Πρακτικό της με αριθμό 1ης/2015  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 2ης  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11.30 π.μ. η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα , 
ύστερα από την με  αριθμό πρωτ.10 /2-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των 
άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
Κοντόσταυλος Γεώργιος  Πρόεδρος-Δήμαρχος 
1.Χολέβα Φανή
2.Γαβρίλης Γεώργιος                                              
3.Σταμέλος Ηλίας                                                   
4.Βούρλος Δημήτριος
5.Κουφού Σταυρούλα(αν.μέλος)
6.Αντωνόπουλος Δημήτριος(αν. μέλος)

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος  εισηγείται το πιο πάνω θέμα   της ημερήσιας διάταξης,  
και θέτει  υπόψη  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της  
Επιτροπής διενέργειας  πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και 
κατακύρωσης του  η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην  Καισαριανή, την 16/ 12 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ  η επιτροπή διενέργειας 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την 
ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Καισαριανής: 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για το έτος 2015 (έως
31/12/2015), προϋπολογισμού Μελέτης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 35.000,00€ 

 συνήλθε  στο δημοτικό κατάστημα Καισαριανής  προκειμένου να προχωρήσει  στην  διενέργεια του
πρόχειρου  διαγωνισμού  που  προκηρύχθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  1849/9-12-2014  Απόφαση  του
Δημάρχου, και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: Οικονομική (Α.Φ. 4239/10-12-2014, σελίδα 12).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της επιτροπής
(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 179/2014) ήταν:                                                                            

Παρόντες
Ειρήνη Ταμπάκη (Πρόεδρος)
Ξαφουγιάννης Χρήστος (τακτικό μέλος)
Γκομέσης Αθανάσιος (τακτικό μέλος) 

Οι φάκελοι προσφορών ως είχαν παραληφθεί από την Επιτροπή Διενέργειας την 16/12/2014 ήταν οι
κάτωθι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
2 «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

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 16/12/2014 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 Δημάρχου Διακήρυξη. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των «Οικονομικών Προσφορών», βρέθηκαν τα ακόλουθα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Τιμή Προσφοράς Ετήσιων Μικτών

Ασφάλιστρων

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ 26.548,00 €

2 «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

33.532,28 €

Σημείωση: Κανείς εκ των 2 υποψηφίων δεν προσέφερε οδική βοήθεια για τα λεωφορεία με αρ. κυκλ.
ΚΗΙ 7087 & ΚΗΙ 7088.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υποψήφιος:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ



υπέβαλλε την καλύτερη Οικονομική Προσφορά με ετήσια μικτά ασφάλιστρα 26.548,00 για όλα τα
οχήματα του Δήμου Καισαριανής όπως αυτά περιγράφονται  στην σχετική Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και τους όρους του Πρόχειρου Διαγωνισμού (Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 1849/9-
12-2014)

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για το έτος 2015 (έως

31/12/2015). 

αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ η  οποία  και
προσέφερε  συνολικό  τίμημα  ετήσιων  μικτών  ασφαλίστρων  οχημάτων  του  Δήμου  Καισαριανής
26.548,00€ (είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ).  

Για την κατακύρωση ή μη του εν λόγω Διαγωνισμού θα αποφανθεί το αρμόδιο όργανο, το οποίο θα
λάβει γνώση του παρόντος και θα επικυρώσει ή μη το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το παρόν πρακτικό θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Καισαριανής.

Καισαριανή

17/12/2014

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

                                                        

Ειρήνη Ταμπάκη (Πρόεδρος)

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 αφού μελέτησε την πιο πάνω εισήγηση
 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Εγκρίνει  το πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ασφάλιση 
των οχημάτων καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισμού  αυτού.

Γι΄  αυτό  έχει  συνταχθεί  το  πρακτικό  αυτό  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                   1.Χολέβα Φανή
                                                                                 2.Γαβρίλης Γεώργιος                                    

3.Σταμέλος Ηλίας 
4.Βούρλος Δημήτριος
5.Κουφού Σταυρούλα(αν. μέλος)
6.Αντωνόπουλος Δημήτριος(αν.μέλος)

  ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
                                                                 

                                                                         Καισαριανή  2/1/2015
                                                Ακριβές απόσπασμα για χρήση

                                             Της υπηρεσίας

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                    ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


	Της υπηρεσίας

