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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 ην Φπρηθφ ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 10:00, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδφζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε θαη 

δεκνζηεχζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξφεδξν 

2. Υαλαθνχια Αζαλάζην, απψλ, αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ θ. Γάην Γεψξγην Αιθηβηάδε 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Σηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απψλ, αλαπιεξνχκελνο απφ ηελ θ. Κνκλελνχ – 

Κνχκπα Άλλα, 

7. Υαξνθφπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. 

 

 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνχηζηνο Γεψξγηνο. 

 

 Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 8ν Ζ.Γ. 

Δμέηαζε ελζηάζεωλ ηωλ εηαηξεηώλ Interlife Αζθαιηζηηθή θαη Νξίδωλ Αζθαιηζηηθή 

– Θαηαθύξωζε απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

«Αζθάιηζε ηωλ αθηλήηωλ, απηνθηλήηωλ θαη κεραλεκαηωλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξφεδξνο είπε: 

 

 Με ηελ ππ’ αξηζκ. 192/22-11-2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο «αζθάιηζε αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 



Γήκνπ». Αθνινχζσο εθδφζεθε απφ ην Γήκαξρν ε ππ’ αξηζκ. 25181/23-11-2011 δηαθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

 

 Ο δηαγσληζκφο δηεμήρζε ηελ 13-12-2011 ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ζ’ 

απηφλ έιαβαλ κέξνο ηξεηο (3) επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο έγηλαλ δεθηέο κία (1) θαη 

απνθιείζηεθαλ δχν (2) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην απφ 13-12-2011 (1ν πξαθηηθφ) 

ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο. 

 

 Καηά ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ππεβιήζεζαλ ελζηάζεηο απφ ηηο 

εηαηξείεο Interlife Αζθαιηζηηθή θαη Οξίδσλ Αζθαιηζηηθή. 

 

 Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απέξξηςε ηηο ππνβιεζείζεο 

ζπζηάζεηο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην απφ 16-12-2011 2ν 

πξαθηηθφ. 

 

 Η επηηξνπή κε ην απφ 16-12-2011 3ν πξαθηηθφ γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία 

Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α. πνπ πξνζέθεξε πνζνζηφ έθπησζεο 9% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ήηνη: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1. Μεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ  59.400,00€ Μεηθηά Δηήζηα Αζθάιηζηξα 

2. Αζηηθή Δπζχλε θαη αθίλεηα Γήκνπ 30.935,00€ Μεηθηά Δηήζηα Αζθάιηζηξα 

 

πλνιηθά Μεηθηά Δηήζηα Αζθάιηζηξα 90.335,00€ Μεηθηά Δηήζηα Αζθάιηζηξα 

 

Παξαθαιψ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010,  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980, 

4. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (πξαθηηθά επηηξνπψλ, πξνζθνξέο, ελζηάζεηο θ.ιπ.), 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

1. Απνξξίπηεη ηηο ελζηάζεηο πνπ ππέβαιαλ νη εηαηξείεο Interlife θαη Οξίδσλ Αζθαιηζηηθή 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην απφ 16-12-2011 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 

2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

«Αζθάιηζε ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ» ζηελ εηαηξεία Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α. πνπ εδξεχεη ζηελ Λ. Κεθηζίαο 

274 – Υαιάλδξη, Σ.Κ. 15232, κε Α.Φ.Μ. 094060402 Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.Δ. Αζελψλ, Αξ. 

Μ.Α.Δ. 12855/05/Β/86/3, έλαληη πνζνχ 90.335,00€ ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 10.6251, 

20.6252 θαη 20.6253 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

3. Η δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ησλ αθηλήησλ, απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ είλαη 

εηήζηα. 

4. Αλαζέηεη ζηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 



Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 233/2011 

 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ 

ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηνο Γεώξγηνο - Αιθηβηάδεο 

 Ιάβδα Διέλε 
Αθξηβέο Απόζπαζκα Ρηηίθα Βαθηξηδή 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 26εο πλεδξίαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 

Γεθεκβξίνπ 2011. 

Φπρηθφ, 21-12-2011 

Γνπλδνπιάθε Διέλε 
Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


