
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10027/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, απούσα, 

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,    

7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών  

κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας:  

«Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/ Α΄) ο Δήμος 

υποχρεούται να ασφαλίζει τα οχήματα τα οποία διαθέτει.   

Εκτός της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων, μπορεί επίσης να ασφαλίζει τα περιουσιακά του 

στοιχεία καθώς και την αστική τους ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

87/ Α') . 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 140/11-7-2019 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10605/15-7-2019 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΔΝΜΩΗ8-0ΨΞ



 

Η ανάθεση της ασφάλισης κινητών και ακινήτων από τους Δήμους, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

που ισχύουν γενικά για την ανάθεση υπηρεσιών, καθώς δεν ρυθμίζεται από κάποιες ειδικότερες διατάξεις.  

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ. 2/2019 μελέτη για την εν λόγω παροχή 

υπηρεσίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 55.815,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές 

αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ004753444) . 

Mε τις υπ’ αριθμ. 84/2019, 85/2019, 100/2019, 416/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 5.100,00 € 35.000,00 € 3.000,00 € και 14.135,00 € (ΑΔΑ: 

6Χ9ΒΩΗ8-6ΑΧ, 78Α2ΩΗ8-ΩΕΘ, 659ΥΩΗ8-9ΞΗ και Ψ3ΘΣΩΗ8-Θ26) σε βάρος των ΚΑ 10.6253 με τίτλο 

«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», 20.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» 20.6252 με τίτλο 

«Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων» και 10.6251 με τίτλο «Ασφάλιστρα ακινήτων», 

αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019, οι οποίες αναρτήθηκαν ως 

εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ [ΑΔΑΜ: 19REQ004801963, 19REQ004801936, 19REQ004802176, 

19REQ004832415]). Τα υπόλοιπα ποσά της συμβατικής δαπάνης θα βαρύνουν αντίστοιχους Κ.Α. του σκέλους 

των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2020. 

Με την υπ’ αριθμ. 72/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 

και αξιολόγησης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 60Δ4ΩΗ8-ΞΧ5). 

Με την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Διευθύνσεων: 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2019 (ΑΔΑ: 689ΧΩΗ8-Ο5Α). 

Με την υπ’ αριθμ. 84/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: η παροχή της υπηρεσίας, 

ο τρόπος εκτέλεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 2/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 

ΨΟΩΖΩΗ8-7ΜΖ).  

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6347/07-05-2019 διακήρυξη Δημάρχου, η οποία 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 07/05/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004895714).  

Η περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7Χ3ΗΩΗ8-5ΟΥ) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, δημοσιεύτηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» στις 08-05-2019 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 23/05/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 

10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το από 24/05/2019 

πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, το οποίο και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 

αριθμ. 117/2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΛΓΝΩΗ8-Ω2Ψ). 

Με την ως άνω απόφαση ανεδείχθη η εταιρεία INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ως προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού. 

Το ως άνω πρακτικό καθώς και η υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κοινοποιήθηκε στις 20-06-2019, στις συμμετέχουσες  στον ως άνω διαγωνισμό εταιρείες: ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ.8995/20-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο.  

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου υποβολής ενστάσεων, στις 26-06-2019 απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑ: ΩΔΝΜΩΗ8-0ΨΞ



 

9318/26-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ανταποκρινόμενη στην ως άνω πρόσκληση, η εταιρεία «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε εμπρόθεσμα τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 9740/02-07-2019 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αποσφράγιση του οποίου έγινε στις 03/07/2019 και 

ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το από 03/07/2019 πρακτικό ελέγχου του 

φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό σήμερα την 03/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα επί της 

οδού Μαραθωνοδρόμου 95 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, συνεδρίασε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών  για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου, που 

συστήθηκε με την υπ’ αριθμόν 72/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1) Μακρυγιώργου Νικολέττα, Πρόεδρος  

2) Ευσταθίου Ιωάννα, Αναπληρωματικό Μέλος 

3) Κοντογιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

Με το από 24-05-2019 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων και 

μεταφορικών μέσων του Δήμου, (αριθμ. Διακήρυξης Δημάρχου 6347/07-05-2019), η παρούσα Επιτροπή 

πρότεινε την ανάδειξη της Εταιρείας INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ως προσωρινού αναδόχου. 

Με την υπ΄αριθμ. 117/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 

συνέχεια της απόφασης αυτής, η Εταιρεία INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ως  προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ  9318/26-06-2019 πρόσκληση του 

Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 της διακήρυξης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 26-06-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος 

κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 02/07/2019, συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών  για την ασφάλιση των ακινήτων και 

μεταφορικών μέσων του Δήμου συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν 

και εν συνεχεία προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποινικό μητρώο Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη 

2. Ποινικό μητρώο Αντιπροέδρου κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα 

3. Ποινικό μητρώο Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Βοτσαρίδη 

4. Ποινικό μητρώο μέλους ΔΣ κ. Βοτσαρίδου Γεωργίας 
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5. Ποινικό μητρώο μέλους ΔΣ κ. Αθανασίου Πρόϊου 

6. Ποινικό μητρώο μέλους ΔΣ κ. Ροδούλας Τσιότσιου 

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτωχεύσεως 

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης 

δήλωση παύσης πληρωμών 

10.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

11.  Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση 

εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρεία 

12.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – 

εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν. 3588/2007) 

13.  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 

14.  Ένορκη βεβαίωση 

15.  Φορολογική ενημερότητα 

16.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ 

17.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ 

18.  Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την καταβολή εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

19.  Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς μετοχικού κεφαλαίου κατά την  

31 12 2018 

20.  Ασφαλιστική ενημερότητα Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη 

21.  Ασφαλιστική ενημερότητα Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Βοτσαρίδη 

22.  Ασφαλιστική ενημερότητα Μέλους ΔΣ κ. Βοτσαρίδου Γεωργίας 

23.  Πιστοποιητικό από Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

24.  Αντίγραφο του πρακτικού έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ( όπως κατατέθηκε στο φάκελο 

προσφοράς μας κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού) 

25.  Βεβαίωση από Τράπεζα της Ελλάδος 

26.  Ανακοίνωση καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ πρακτικού ΔΣ 

27.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, μη 

ανάκλησης αδείας λειτουργίας και τροποποιήσεων 

28.  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης 

29.  ΦΕΚ 4481 της 14/11/1991 (σύστασης) 

30.  ΦΕΚ 7943της 10/09/2001 (δημοσίευσης κωδικοποιημένου καταστατικού) 

31.  Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας 

32.  Από 05/06/2018 Πρακτικό ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα 

33.  ΦΕΚ 860 της 04/02/2002 

34.  ΦΕΚ 1618 της 07/03/2006 

35.  ΦΕΚ 13080 της 24/11/2008 

36.  ΦΕΚ 261 της 14/01/2009 

37.  ΦΕΚ 9276 της 05/09/2012 
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Τα δικαιολογητικά  είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 11 της διακήρυξης Δημάρχου.  

Η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την ασφάλιση των ακινήτων και 

μεταφορικών μέσων του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ.  6347/07-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

4. την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως προσωρινός 

ανάδοχος ο οικονομικός φορέας INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

5. την υπ’ αριθμ. 9318/26-06-2019 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών 

6. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος INTERLIFE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Να  κατακυρωθεί η ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου, στην Εταιρεία INTERLIFE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: 

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 

ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: «Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα».  

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής, οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 

4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: 

«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Με την άπρακτη πάροδο της 
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ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Γ ια το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

 

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων 

του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 

γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)».  

 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το πρακτικό ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου» 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου», στην εταιρεία: INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Θέρμη 

Θεσσαλονίκης- Τ.Κ. 570 01, Α.Φ.Μ.: 094342626, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, έναντι του ποσού των 

22.692,25 ευρώ για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και 20.354,40 ευρώ για την ασφάλιση των 

ακινήτων του Δήμου, δηλαδή έναντι του συνολικού ποσού των 43.046,65 ευρώ. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 105 παρ.1, 127, 221  και 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν. 3463/2006, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του  Π.Δ. 237/1986, 

6. Την υπ’ αριιθμ. 8/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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7. Την υπ΄αριθμ. 2/2019 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

8. Τις υπ’ αριθμ. 72/2019, 84/2019 και 117/2019  

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  

9. Τις υπ’ αριθμ. 84/2019, 85/2019, 100/2019, 416/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6347/07-05-2019 διακήρυξη Δημάρχου, 

11. Το από 24/05/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9318/26-06-2019  πρόσκληση του Δήμου περί  

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

13. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 9740/02-07-2019 σφραγισμένο φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της εταιρείας INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 

14. Το από 03/07/2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το από 03-07-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων 

και μεταφορικών μέσων του Δήμου» και 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση 

των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου», στην εταιρεία: INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, 14ο χλμ. Ε.Ο. 

Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57001, ΑΦΜ: 094342626, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης, έναντι του ποσού των 22.500,00 ευρώ για την ασφάλιση των ακινήτων και 23.583,38 

ευρώ για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 

46.083,38, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

11ην Ιουνίου 2019 

Ψυχικό, 15-7-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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