
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   03/12/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 34132 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                               
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών  
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
 1.1.2016 - 31.12.2016»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  59.900,00€  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
 
2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Την 179/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν λόγω  
ανάθεσης παροχής υπηρεσίας Ασφάλισης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
διάστηµα 01.01.2016-31.12.2016. 

4. Την 290./12-10-2015  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και η  
διάθεση πίστωσης ,για την«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων»  συνολικού ποσού 59.900,00€,  σε βάρος 
των παρακάτω  Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
(ΠΑΥ 625-630/2015).  

 
Α/Α Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ € Π.Α.Υ. 

1 10.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 6.000,00  
625 

2 15.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 8.000,00 626 
3 20.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 4.000,00 627 
4 25.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 1.900,00 628 
5 35.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 20.000,00 629 
6 70.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 20.000,00 630 

 ΣΥΝΟΛΟ  59.900,00  

 
 
β) η υπ΄αριθ. 22/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
«Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 01-01-2016-----31-12-2016» γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 
01-01-2016-----31-12-2016» 

5. Το Πρακτικό (30/11/2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 143/2015 (που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…..Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ 

όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αρ. 
2266/32407/17-11-15 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.9:30, κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε φάκελο προσφοράς µόνο η εταιρεία Interlife AAEΓA  17ο χλµ Ε.Ο. 
Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ.   Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10.00 ο 
Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή 
κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν 
προσφορά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας Interlife AAEΓA  14ο χλµ 
Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ήταν πλήρη. 

 Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση της προσφοράς η οποία είναι εξής: Πενήντα δύο χιλιάδες 
επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (52.759,63)€. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  

1. την προσφορά της εταιρείας 
2. το Π.∆. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  



3. την υπ’αρ. 2266/32407/17-11-15 διακήρυξη   για τη παροχή Υπηρεσιών «Aσφάλιση  οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το διάστηµα 1/1/2016-31/12/2016 
» 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της υπηρεσίας  
  στην εταιρεία Interlife AAEΓA  14ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ…» 
  

Καθώς και ότι το Πρακτικό 30-11-2015  κοινοποιήθηκε  στους  συµµετέχοντες και δεν υπεβλήθη 

ένσταση 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 

 
1.- Την έγκριση του πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού .στην εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ   µε Α.Φ.Μ. 094342626, ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο 14ο χλµ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου Τ.Κ. 57001 Θέρµη, 
Θεσσαλονίκης , για το σύνολο των υπηρεσιών , αντί του ποσού των 52.759,63€ 
 
 

 
   
 

 
 

 
Συνηµµένα: Το πρακτικό της Ε∆ της 30ης Νοεµβρίου  2015 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος,  30/11/15 
  Αριθ. Πρωτ.: - 

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την παροχή της υπηρεσίας «Aσφάλιση  οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το διάστηµα 1/1/2016-31/12/2016» προϋπολογισµού δαπάνης 
59.900,900€. 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 25 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
9:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός, ύστερα 
από την αριθ. 32414/17-11-15 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους: 
 
� ΣΤΑΪΚΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 
� ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
� ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 
ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αρ. 2266/32407/17-11-15 διακήρυξης και αφού ήρθε η 
ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.9:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν 
τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε φάκελο προσφοράς µόνο η 
εταιρεία Interlife AAEΓA  14ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ.   
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10.00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη 
παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο 
σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. 
 Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας Interlife AAEΓA  14ο χλµ 
Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ήταν πλήρη. 

 Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση της προσφοράς η οποία είναι εξής: Πενήντα 
δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (52.759,63)€. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  

4. την προσφορά της εταιρείας 
5. το Π.∆. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  
6. την υπ’αρ. 2266/32407/17-11-15 διακήρυξη   για τη παροχή Υπηρεσιών «Aσφάλιση  

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το διάστηµα 
1/1/2016-31/12/2016 » 

προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της υπηρεσίας  
 στην εταιρεία Interlife AAEΓA  14ο χλµ Ε.Ο. Θεσαλονίκης-Πολυγύρου-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

1) ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

 

2) ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

� Συνηµµένα: Πίνακας 1 

Συµµετεχόντων  

�  Πίνακας 2 

∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 

 

 



 

 

 

 
 


